
    

Formularz zgłoszeniowy na zajęcia sportowo- rekreacyjne 
pn. Wakacje z pasją 

 
1. Dane dziecka 

 Dziecko 

Imię i nazwisko dziecka 
 

Data urodzenia  

 

2. Dane rodzic/ opiekun prawny 

 Rodzice/ opiekunowie prawni 

Imię i nazwisko  
  

telefon   

mail   

 
3. Zgłaszamy nasze  dziecko na półkolonie pn. Wakacje z pasją, w terminie: 

 

➢ 13.07- 17.07.2020 

➢ 20.07- 24.07.2020 

➢ 27.07-31.07.2020 

➢ 3.08-7.08.2020 

 

• właściwe podkreślić 

§ 1 
Wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka w zajęciach sportowo-rekreacyjnych organizowanych w formie półkolonii przez LKS 
VECTRA pn. Wakacje z pasją oraz akceptujemy regulamin tych zajęć dostępny na stronie internetowej  www.lksvectra.com.pl  

§ 2 
Oświadczamy, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w zajęciach. Zarówno dziecko, jak i rodzice są 
zdrowi i nie mieli kontaktu z osobami chorymi na covid 19, ani przebywającymi w kwarantannach. W związku  z panująca 
sytuacja epidemiologiczną wyrażamy zgodę na codzienne badania temperatury ciała dziecka. 

§ 3 
Oświadczamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz 
ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) wyrażamy zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych naszego dziecka przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy VECTRA z siedzibą we Włocławku, przy ul. Chopina 
10/12 w związku z udziałem dziecka w półkoloniach pn. Wakacje z pasją, w tym w szczególności w związku z realizacją założeń 
projektu, prowadzenia niezbędnej dokumentacji, promocji i rozliczenia tego programu. Podanie danych osobowych ma 
charakter dobrowolny, przy czym brak przekazania danych osobowych uniemożliwia udział dziecka w półkoloniach. 

§  4 
Wyrażamy zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych dziecka w celu dokumentowania, 
monitorowania oraz ewaluacji realizacji zadania dofinansowanego ze środków publicznych. Dane uczestników oraz 
rodziców/opiekunów prawnych mogą zostać przekazane podmiotom finansującym i kontrolującym realizację zadania. 

§  5 
Wyrażamy zgodę na nieodpłatnie wykorzystanie wizerunku, imienia i nazwiska, głosu naszego dziecka,  w dowolnym formacie i 
we wszystkich rodzajach mediów, przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy VECTRA i  podmioty upoważnione do promowania 
działań związanych z realizacją projektu polegających na rozpowszechnianiu zdjęć oraz materiałów filmowych z przebiegu 
półkolonii na stronach internetowych, materiałach promocyjnych i innym materiałach związanych z projektem Wakacje z pasją 
(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.) 
 
 

WAŻNE! Zgodę podpisują oboje rodziców lub opiekunowie prawni dziecka 

Data, miejscowość,  
Czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna 

Data, miejscowość,  
Czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna 
 

 
 

 

………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………… 

  


