
 

 

 

 

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka  

w „Triatlon Kids SP50” 
 

……………………………………………………………… 

        (Imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów) 
 

……………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………… 
                (adres) 
_ _ _ - _ _ _ - _ _ _   

           (telefon kontaktowy) 
 

Oświadczenie 
 

 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………....  
                                (Imię i Nazwisko, klasa) 

w imprezie sportowej „TRIATLON KIDS SP50” w dniu 13/14/15 czerwca 2018r.* 

organizowanym  na boisku szkolnym i basenie przy Szkole Podstawowej nr 50 w 

Lublinie, ul. Roztocze 14, 20-722 Lublin. 
*właściwe zaznaczyć  
 
  

 Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań 

zdrowotnych na udział w tego typu  zawodach/imprezach sportowych oraz jest 
ubezpieczone  …….…………………………………………………….............. 
         (podać nazwę firmy ubezpieczeniowej- jeżeli dziecko jest ubezpieczone w szkle należy wpisać SP50) 
 
  

  

 Dziecko powinno ze sobą zabrać: czepek, kąpielówki, okulary 
pływackie, klapki basenowe, ręcznik, strój sportowy do biegu oraz jazdy na 

rowerze, sprawny technicznie rower, obuwie sportowe, ubranie adekwatne do 
panujących aktualnie warunków pogodowych, prowiant, wodę.  

 

 Regulamin imprezy sportowej znajduje się na stronie internetowej 
szkoły oraz plakatach na terenie szkoły. 

Rozpoczęcie zawodów o godz. 09:00. Planowane zakończenie  ok. godz. 13:30 

Organizator: Sławomir Smyl, Martyna Woźniak, Katarzyna Gromaszek 
 

  

 Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na pokrycie ewentualnych szkód 
materialnych wyrządzonych umyślnie przez nasze dziecko w trakcie trwania 

imprezy sportowej. Opiekun nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzony sprzęt 

lub zaginione pieniądze i rzeczy osobiste. 
 

 

  

 Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów 
lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. W razie 

decyzji lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru dziecka ze szpitala. 

 
…………………...…….  ……………...............……………….. 
             (data i miejsc)                                                            (podpis rodziców/prawnych opiekunów) 
 
 
 
       

                             Lublin dnia .......-...... -..............  roku. 

Imię nazwisko rodzica lub opiekuna: …………………………………….. 

 

Wyrażam/nie wyrażam zgodę/zgody na przetwarzanie danych 

osobowych mojego syna/córki..........………………………….. 

ucznia/uczennicy klasy ………. w Szkole Podstawowej nr 50 w Lublinie 

im. kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w celu 

informacyjnym realizowanym poprzez upublicznienie na stronie 

internetowej, imienia, nazwiska, wizerunku, osiągnięć, pracy. 

Administratorem zbioru danych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 50 

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia  

Przetwarzanie danych osobowych przez okres nie dłuższy niż 50 lat po 

zakończeniu edukacji w placówce. 
 

 

……..................……………………….. 
(podpis rodziców/prawnych opiekunów)   
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