
 

 
Zezwolenie 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………….………………………………………………….………………………………………. 

zamieszkałego ……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………...…………………………………….. 

urodzonego (data ur.) ……………..………………………………. (PESEL ………………………………………….) w wycieczce turystyczno-krajoznawczej oraz wyjazdach 

na basen i innych zajęciach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach, 

ul. Olimpijska 1, 58-371 Boguszów-Gorce, tel. 74 8440-305, www.osir-boguszow.eu 

do …………………………………………………………………………………………………….…………………w dniu ………….………………….…………………………………………. 

zbiórka: gdzie ………………………………….………..……………………………………………… o godz. …………………………….……..……….………………………………….. 

powrót: gdzie ……………………………………..…………………………………………………… o godz. ………………………………....………………..……………………………. 

Oświadczam również, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w wycieczce/zajęciach. 

W przypadku rezygnacji z wyjazdu proszę poinformować organizatorów.  

Informujemy jednocześnie, ze przez udział w zajęciach/wycieczkach Wyrażacie Państwo Zgodę na wykorzystanie zdjęć, nagrań filmowych czy wywiadów z wizerunkiem 
podopiecznego, a także przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach, np. relacje czy wyniki w mediach. Zgodnie z 
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U, Nr 1333, poz. 833 z pózn. Zm.). 
 
 

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

(tel. kontaktowy do rodzica lub opiekuna)                                     (data i podpis rodzica lub opiekuna) 

 
Zezwolenie 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………….………………………………………………….………………………………………. 

zamieszkałego ……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………...…………………………………….. 

urodzonego (data ur.) ……………..………………………………. (PESEL ………………………………………….) w wycieczce turystyczno-krajoznawczej oraz wyjazdach 

na basen i innych zajęciach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach, 

ul. Olimpijska 1, 58-371 Boguszów-Gorce, tel. 74 8440-305, www.osir-boguszow.eu 

do …………………………………………………………………………………………………….…………………w dniu ………….………………….…………………………………………. 

zbiórka: gdzie ………………………………….………..……………………………………………… o godz. …………………………….……..……….………………………………….. 

powrót: gdzie ……………………………………..…………………………………………………… o godz. ………………………………....………………..……………………………. 

Oświadczam również, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w wycieczce/zajęciach. 

W przypadku rezygnacji z wyjazdu proszę poinformować organizatorów.  

Informujemy jednocześnie, ze przez udział w zajęciach/wycieczkach Wyrażacie Państwo Zgodę na wykorzystanie zdjęć, nagrań filmowych czy wywiadów z wizerunkiem 
podopiecznego, a także przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach, np. relacje czy wyniki w mediach. Zgodnie z 
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U, Nr 1333, poz. 833 z pózn. Zm.). 
 
 

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

(tel. kontaktowy do rodzica lub opiekuna)                                     (data i podpis rodzica lub opiekuna) 

 
Zezwolenie 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………….………………………………………………….………………………………………. 

zamieszkałego ……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………...…………………………………….. 

urodzonego (data ur.) ……………..………………………………. (PESEL ………………………………………….) w wycieczce turystyczno-krajoznawczej oraz wyjazdach 

na basen i innych zajęciach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach, 

ul. Olimpijska 1, 58-371 Boguszów-Gorce, tel. 74 8440-305, www.osir-boguszow.eu 

do …………………………………………………………………………………………………….…………………w dniu ………….………………….…………………………………………. 

zbiórka: gdzie ………………………………….………..……………………………………………… o godz. …………………………….……..……….………………………………….. 

powrót: gdzie ……………………………………..…………………………………………………… o godz. ………………………………....………………..……………………………. 

Oświadczam również, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w wycieczce/zajęciach. 

W przypadku rezygnacji z wyjazdu proszę poinformować organizatorów.  

Informujemy jednocześnie, ze przez udział w zajęciach/wycieczkach Wyrażacie Państwo Zgodę na wykorzystanie zdjęć, nagrań filmowych czy wywiadów z wizerunkiem 
podopiecznego, a także przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach, np. relacje czy wyniki w mediach. Zgodnie z 
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U, Nr 1333, poz. 833 z pózn. Zm.). 
 
 

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

(tel. kontaktowy do rodzica lub opiekuna)                                     (data i podpis rodzica lub opiekuna) 

 


