
Oświadczenie Rodzica (Opiekuna prawnego) o zdolności dziecka do udziału w Biegu  

młodzieży w ramach  VI Biegu Wśród Krasnych Pól  8.08.2021 r. oraz o wyrażeniu zgody 

na przetwarzane danych osobowych 

 

 
      My niżej podpisani / Ja niżej podpisany(na)  wyrażam/y zgodę na uczestnictwo 

naszego/mojego dziecka *)  

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------            --------------------                                                                

                                  imię i nazwisko dziecka,                                                    rok urodzenia 

 

W  BIEGU NA DYSTANSIE 

  100 m   rocznik 2014-2013 

  300 m   rocznik 2012-2011 

  600 m   rocznik 2010-2009 

  900 m   rocznik 2008-2006 

  

który odbędzie się w dniu 8.08.2021 r. w Krasnopolu, na Stadionie 250 – lecia Krasnopola. 

 

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło w 

biegu na wskazanym powyżej dystansie oraz ponoszę pełną odpowiedzialność za jego udział w 

zawodach. 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych 

mojego dziecka przez organizatorów zgodnie z Klauzulą informacyjną dotycząca 

przetwarzania danych osobowych zamieszczoną na stronie www.wsrodkrasnychpol.pl. na 

potrzeby organizacji  Biegu Wśród Krasnych Pól. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy 

publikacji dotyczące wizerunku zawodnika, w szczególności, relacje i spoty telewizyjne, 

publikacje w gazetach i czasopismach, rozpowszechnianie w Internecie na stronach 

www.wsrodkrasnychpol.pl, www.facebook.com/wsrodkrasnychpol itp. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu 

zawodów i w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte.  

Zobowiązuje się do przestrzegania przez moje dziecko ograniczeń, obowiązujących w 

dniu zawodów, w związku z zagrożeniem COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

Krasnopol dnia   …………                                         ………………..…………………………………………. 

                                                                                             (czytelny podpis  rodzica / opiekuna prawnego )     

                                                                                           ………………..…………………………………………. 

                                                                                             (czytelny podpis  rodzica / opiekuna prawnego )    

 
 

 

 

http://www.wsrodkrasnychpol.pl/


Krasnopol, 8.08.2021 r. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany:……………………………………………………………………………… 

Rodzic / opiekun prawny dziecka……………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………. 

                                 …………………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy:……………………………………………………………………………. 

 

 W trosce o bezpieczeństwo uczestników biegów, w ramach Biegu Wśród Krasnych Pól, 

organizowanego przez Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu prosimy o 

odpowiedzi na poniższe pytania:    

Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni dziecko przebywało za 

granicą? 

 

TAK/NIE 
 

Czy ktoś z domowników w ciągu ostatnich 2 tygodni 

przebywał za granicą? 

 

TAK/NIE 

Czy ktoś z domowników jest obecnie objęty nadzorem 

epidemiologicznym(kwarantanna)? 

 

TAK/NIE 

Czy obecnie występują u dziecka objawy infekcji? 

(gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle 

gardła, inne nietypowe)? 

 

TAK/NIE 

Czy obecnie lub w ostatnich dwóch tygodniach występują, 

występowały w/w objawy u kogoś z domowników? 

 

TAK/NIE 

 

 

 

        …………………………………… 

                     Czytelny podpis 

 

 


