
 

 

           

ZGODA RODZICÓW - INFORMACJE 
 

Drodzy rodzice/opiekunowie prawni, 

 Prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu i zgody na udział dziecka w Strefie Młodego 

Olimpijczyka (zwanej dalej Strefą). 

Przed przystąpieniem do uczestnictwa dziecka w Strefie należy złożyć podpis pod zgodą w biurze 

zawodów, na tej podstawie zostanie wydana karta uczestnictwa. 

 Tylko pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego umożliwi dziecku udział w zabawach 

sportowo-edukacyjnych na terenie Strefy. 

 

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych 

na udział  dziecka w zabawach sportowo-edukacyjnych na terenie Strefy organizowanego 

w ramach projektu Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie 

1. 

Wyrażam zgodę, jako rodzic/ opiekun prawny na udział mojego dziecka w zabawach sportowo-

edukacyjnych organizowanych w ramach projektu Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie.  

2. 

Oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych na udział w zabawach sportowo-

edukacyjnych organizowanych na terenie Strefy.  

3. 

Oświadczam, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) wyrażam zgodę na  

przetwarzanie danych osobowych dziecka przez Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą  w 

Warszawie (01-839), przy ul. Barcickiej 42 w związku z udziałem dziecka w projekcie 

Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie, w tym w szczególności w związku z realizacją celów 

szkoleniowych, dydaktycznych, wychowawczych oraz prowadzenia dokumentacji tego projektu. 

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym brak przekazania danych 

osobowych uniemożliwia udział dziecka w projekcie Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie. 

Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania.  
 

4. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatnie wykorzystanie wizerunku, imienia i nazwiska, głosu dziecka, 

w dowolnym formacie i we wszystkich rodzajach mediów, przez Polski Związek Lekkiej 

Atletyki z siedzibą w Warszawie (01-839), przy ul. Barcickiej 42 lub podmioty upoważnione 

przez Polski Związek Lekkiej Atletyki do promowania działań związanych z realizacją projektu 

Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie polegających na rozpowszechnianie zdjęć oraz 

materiałów filmowych z przebiegu tego projektu na stronach internetowych, materiałach 

promocyjnych i innym materiałach związanych z projektem Lekkoatletyczne Nadzieje 

Olimpijskie (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 

2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.).  

5. 

Oświadczam, że akceptuję postanowienia regulaminu Strefy Młodego Olimpijczyka. 

 


