
 
„Treningi z Mariuszem Wlazłym” 

Oświadczenia Rodzica/Prawnego Opiekuna biorącego udział w „Treningach” 
 
Ja, niżej podpisany/a: 

Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego dziecka: ………………………………..… 

Imię nazwisko dziecka (uczestnika treningu): …………………………………..…………. 

Seria i numer dowodu osobistego rodzica/ opiekuna prawnego: ……………………... 

 

I. Wyrażam zgodę na udział dziecka będącego pod moją opieką w zajęciach sportowych 
odbywających się zgodnie z Regulaminem akcji „Treningi z Mariuszem Wlazłym”.  

II. Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka / podopiecznego zezwala na udział w 
"Treningach z Mariuszem Wlazłym” (w razie posiadania przez rodzica/opiekuna 
prawnego zaświadczenia lekarskiego dotyczącego dziecka – niniejsze oświadczenie 

może zostać wykreślone).  

III. Biorę również pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone komukolwiek (szkody na 
mieniu i na osobie) w trakcie trwania treningu, a wynikające z działania/ zaniechania 

mojego dziecka/ podopiecznego.  

IV. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem "Treningów z Mariuszem Wlazłym" 
i akceptuję jego treść.  

V. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku oraz wizerunku mojego dziecka/ 

podopiecznego - przez Fundację Mariusza Wlazłego z siedzibą w Bełchatowie, ul. 
Krzemowa 2, ul. Krzemowa 2, o numerach KRS: 0000427500, REGON: 101445942, 
NIP: 7692220051, a także przez podmioty współpracujące z Fundacją w zakresie 

realizacji niniejszej akcji - nieodpłatnie, w całości, a także w postaci dowolnie 
wybranych fragmentów w wybranych wydawnictwach, audycjach telewizyjnych, 

radiowych, publikacjach w Internecie – w przygotowywanych/lub publikowanych przez 
Fundację Mariusza Wlazłego lub osoby trzecie, które uzyskają w tym zakresie stosowne 
upoważnienia, akcjach i materiałach promocyjnych i/lub marketingowo-reklamowych 

oraz w materiałach służących popularyzacji działań charytatywnych Fundacji.  

VI. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, a także danych 
osobowych mojego dziecka/podopiecznego - przez Fundację Mariusza Wlazłego do 

celów związanych z organizacją "Treningów z Mariuszem Wlazłym" a także przez 
podmioty współpracujące z Fundacją w zakresie realizacji niniejszej akcji oraz w celach 
marketingowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

VII. Jestem świadomy/świadoma, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

które miało miejsce przed jej wycofaniem.  

 

 

 
 
 

 
 

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

  Miejscowość, data                                                            Czytelny podpis opiekuna 


