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POZWOLENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW  
na start osoby niepełnoletniej (dziecka) 

 

 
........................................................................................................................ 

imię, nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego 

 

........................................................................................................................ 

 

........................................................................................................................ 

adres zamieszkania 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na start  
 

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

imię i nazwisko osoby niepełnoletniej (dziecka) 

w zawodach sportowych pn.: „XVI Zawody w Narciarstwie 
Biegowym o Memoriał Staszka Bodzka”, organizowanych 
w dniu 11.02.2017 r., zgodnie z regulaminem zawodów. 
Oświadczam, iż zapoznałam/-em się z postanowieniami 
regulaminu zawodów oraz warunkami uczestnictwa w tej 
imprezie.  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych powyżej dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu zgłoszenia do 
uczestnictwa w zawodach (zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). 

 

................................... 
data i czytelny podpis rodzica / opiekuna 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
dla startujących w biegu głównym 

 
 
 
1. Imię: ……………………………………………………………………….………….. 
 
2. Nazwisko: …………………………………………………….………………..….. 
 
3. Data urodzenia: ……………………………………………………………….. 
 
4. Adres do korespondencji:  

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

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

 
5. Adres e-mail: …………………………………………..……………………..… 
 
6. Miejscowość / Klub: ………………….……………………..………..……. 
 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych powyżej dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu zgłoszenia do 
uczestnictwa w zawodach (zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). 

 

 

................................... 
data i czytelny podpis zawodnika 

 
 
Numer startowy: ……………………………………………………………. 


