Zgoda rodziców (opiekunów prawnych)
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ......................................................................................................
(imię i nazwisko)
zamieszkałego w …………………………………………………………………………………………….
w IV Biegu Bobra, który odbędzie się w dniu 25.08.2018 r. w Nowogrodzie Bobrzańskim od godz. 17.00. Rodzice
(opiekunowie prawni) oświadczają jednocześnie, że u dziecka nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, które
mogą utrudniać lub uniemożliwiać jego udział w w/w Biegu. Wyrażenie zgody na udział dziecka w Biegu jest
równoznaczne z akceptacją regulaminu Biegu Bobra.
 Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialności organizatorów biegu tj. Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego oraz
MGOKSIR w Nowogrodzie Bobrzańskim na wypadek strat, zranień, utraty zdrowia lub szkód związanych
z uczestnictwem dziecka w „IV Biegu Bobra 2018”.
* Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.)
informujemy, że: administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul.
Pocztowa7, 66-010 Nowogród Bobrzański; dane osobowe zbierane są w celu realizacji zadania zatytułowanego: „IV Bieg
Bobra 2018”; ma Pani/Pan prawo dostępu do treści przedłożonych danych oraz ich poprawiania; podanie danych jest
dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w Biegu.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zawartych w karcie zgłoszenia oraz na wykorzystanie wizerunku dziecka utrwalonego podczas realizacji „IV Biegu Bobra 2018” w materiałach promocyjnych, informacyjnych
oraz innych wydawnictwach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim.
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