Oświadczenie opiekunów prawnych
Wyrażamy zgodę na udział osoby niepełnoletniej (dziecka)
………………………………………………………………………………………………......
(imię i nazwisko dziecka)

w imprezie na orientację Lampion Ekotona 2015 na trasie kajakowej, odbywającej się
w dniu 23 maja, organizowanej przez Klub Imprez na Orientację Ekoton w
Grudziądzu.
Upoważniamy do opieki nad nim …………………………………………………………,
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

ur. …………………………...(data urodzenia), legitymującego się dowodem tożsamości nr
……………………………………………….(rodzaj i numer dokumentu), który będzie
ponosić pełną odpowiedzialność za nasze dziecko w trakcie trwania imprezy.
Jednocześnie oświadczamy, że regulamin Lampionu Ekotona 2015 jest nam znany.
Imię i nazwisko pierwszego opiekuna prawnego

…………………………………………….
Data i czytelny podpis

Imię i nazwisko drugiego opiekuna prawnego *

……………………………………….......
Data i czytelny podpis *

*

W przypadku posiadanie wyłącznie jednego opiekuna prawnego należy w drugiej kratce wpisać
stosowną adnotację.

Oświadczenie osoby upoważnionej
Wyrażam chęć i zgodę na wzięcie odpowiedzialności cywilnej za wyżej wymienioną
osobę niepełnoletnią i oświadczam, że mam ukończone 18 lat. Jednocześnie
oświadczam, że regulamin Lampionu Ekotona 2015 jest mi znany.

Imię (imiona) i nazwisko

Rodzaj, seria i nr dowodu tożsamości

Numer PESEL

Data i czytelny podpis

Oświadczenie
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że nie mam przeciwwskazań do uprawiania
turystyki wodnej oraz że startuję w Lampionie Ekotona 2015 na trasie kajakowej w
dniu 23 maja na własne ryzyko i nie będę rościć wobec organizatorów żadnych
pretensji z tytułu kontuzji lub wypadku, któremu ulegnę w czasie Imprezy. Biorąc
udział w Lampionie Ekotona 2015 na trasie kajakowej, akceptuję wszystkie zapisy
jego regulaminu. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych
danych oświadczam, że przedstawione przeze mnie informacje są zgodne ze stanem
faktycznym, co poświadczam własnoręcznym podpisem.

………………………………….………….
imię nazwisko

……………………………………………………….
podpis uczestnika

……………………..………………….…
data, miejscowość

……………………………………………………..
numer telefonu

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych
osobowych zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.). Dane osobowe oraz
wizerunek (fotografie) będą wykorzystywane w celu publikacji wyników rywalizacji
w bazie zawodów oraz na stronie internetowej http://ekoton.grudziadz.pttk.pl i profilu
klubu na Facebooku.

……………………………………………………….
podpis uczestnika

……………………………………………………
podpis opiekuna

