
 

Zezwolenie (karta uczestnika niepełnoletniego) 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

nazwisko i imię………………………………….……………………………………...…… 

adres zamieszkania ………………………………….………………………………….…… 

adres zameldowania ……………………………….……………………………….……….. 

data urodzenia …………............……….      miejsce urodzenia ……….……………..……. 

PESEL ................................ Nr Paszportu/dowodu osobistego**........................................... 

 

w wyjeździe do Smiřic – Republika Czeska na Turniej tenisa stołowego, który odbędzie się 

w sobotę  07 grudnia 2019 roku. 
 

Oświadczam jednocześnie, że: 

- stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w wyjeździe i udział w imprezie, 

- dziecko ma / nie ma** stwierdzone schorzenia, jeśli „ma” to podać jakie …………………………………..………………...………………,  

- dziecko przyjmuje / nie przyjmuje** leki, jeśli „przyjmuje” to jakie …………………………………….………………...……….....……, 

- dziecko jest / nie jest** uczulone, jeśli „jest” to proszę podać na co …………………………………….………….…..........................……., 

- zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy domem a miejscem zbiórki i punktem rozwiązania wycieczki, 
 

- biorę na siebie odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody materialne wyrządzone przez moje dziecko, 
 

- że na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 

(Dz.U. 2017 poz. 880 z póź.zm.) wyrażam  zgodę na przetwarzanie swoich i dzieci/podopiecznych danych osobowych oraz na 

rejestrowanie wizerunku i dźwięku w celu działań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach. 
 

W przypadku rezygnacji z wyjazdu proszę poinformować organizatorów.  

 
Organizator: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce, tel. 74 8449-311 

 

Jednostka i osoba odpowiedzialna za organizację wyjazdu: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach, ul. Olimpijska 1,  

58-371 Boguszów-Gorce, tel. 74 8440-305, www.osir-boguszow.eu    biuro@osir-boguszow.eu , Maria Burzyńska – tel. 508-276-559 

 

ZBIÓRKA Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodzenia 1, w dniu 07 grudnia 2019 roku, godz. 630  

         *Uczestnicy z Gorc – przystanek przy Restauracji Elza – godz. 640 

POWRÓT  Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodzenia 1 oraz przystanek w Gorcach 

       w dniu 07 grudnia 2019 roku, ok. godz. 1900 *** 

 

 

 

 

 

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

 
**niepotrzebne skreślić 

***godzina powrotu może się zmienić np. w zależności od ilości uczestników oraz warunków pogodowych 

 

 

 

 

 

http://www.osir-boguszow.eu/
mailto:biuro@osir-boguszow.eu


 

 

Karta uczestnika * 

 

nazwisko i imię………………………………….……………………………………...…… 

adres zamieszkania ………………………………….………………………………….…… 

adres zameldowania ……………………………….……………………………….……….. 

data urodzenia …………............……….      miejsce urodzenia ……….……………..……. 

PESEL ................................ Nr Paszportu/dowodu osobistego**........................................... 

 

wyjazd do Smiřic – Republika Czeska na Turniej tenisa stołowego, który odbędzie się 

w sobotę  07 grudnia 2019 roku. 
 

Oświadczam, że: 

- stan mojego zdrowia pozwala na udział w wyjeździe i udział w imprezie, 

- mam / nie mam** stwierdzone schorzenia, jeśli „mam” to podać jakie ……………………………………...………………,  

- przyjmuję / nie przyjmuję** leki, jeśli „przyjmuję” to jakie ……………………………...………………...……….....……, 

- jestem / nie jestem** uczulony, jeśli „jestem” to na co ………………..……………….….….......................................……., 

- biorę na siebie odpowiedzialność finansową za ewentualne wyrządzone przeze mnie szkody materialne,  
 

- że na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 880 z póź.zm.) wyrażam  zgodę na przetwarzanie swoich i 

dzieci/podopiecznych danych osobowych oraz na rejestrowanie wizerunku i dźwięku w celu działań statutowych 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach. 
 

W przypadku rezygnacji z wyjazdu proszę poinformować organizatorów.  

 
Organizator: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce, tel. 74 8449-311 

 

Jednostka i osoba odpowiedzialna za organizację wyjazdu: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach,  

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

Maria Burzyńska – tel. 508-276-559 

 

ZBIÓRKA Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodzenia 1 

           w dniu 07 grudnia 2019 roku, godz. 630  

         *Uczestnicy z Gorc – przystanek przy Restauracji Elza – godz. 640 

POWRÓT  Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodzenia 1 oraz przystanek w Gorcach 

           w dniu 07 grudnia 2019 roku, ok. godz. 1900 *** 

 

 

 

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

 
**niepotrzebne skreślić 

***godzina powrotu może się zmienić np. w zależności od ilości uczestników oraz warunków pogodowych 

 

 

*dotyczy osób pełnoletnich 

http://www.osir-boguszow.eu/
mailto:biuro@osir-boguszow.eu


 

 

Informacja dla Uczestników / Rodziców / Opiekunów 

 

Program wyjazdu w dniu 07.12.2019 r. na Turniej Tenisa Stołowego 

 w Smiřicach - Czechy: 

 

6.30 – zbiórka uczestników  

(godz. 6.40 - przystanek w Gorcach koło restauracji Elza) 

6.40 – wyjazd uczestników do Smiřic 

8.30 – odprawa techniczna 

9.00 – 14.30 – Turniej tenisa stołowego 

ok. 15.00-16.00 – obiad 

ok. 16.30 – wyjazd ze Smiric 

ok. 18.30 – 19.00 – powrót do Boguszowa-Gorc  

 

 

ZBIÓRKA Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodzenia 1 

           w dniu 07 grudnia 2019 roku, godz. 630  

Uczestnicy z Gorc – przystanek przy Restauracji Elza – godz. 640 
POWRÓT  Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodzenia 1 oraz przystanek w Gorcach 

           w dniu 07 grudnia 2019 roku, ok. godz. 1830 - 1900 ** 

 

**godzina powrotu może się zmienić w zależności od ilości uczestników oraz warunków 

pogodowych 

 

 

Organizator: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Plac Odrodzenia 1,  

58-370 Boguszów-Gorce, tel. 74 8449-311 

Jednostka i osoba odpowiedzialna za organizację wyjazdu:  

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach,  

ul. Olimpijska 1, 58-371 Boguszów-Gorce, tel. 74 8440-305,  

www.osir-boguszow.eu    biuro@osir-boguszow.eu 

Maria Burzyńska – tel. 508-276-559 

 

Uczestnicy powinny ze sobą zabrać: 

ważny paszport lub dowód osobisty (MIEĆ przy SOBIE!!!), picie i jedzenie na cały dzień, wygodną 

odzież – najlepiej sportową i obuwie zmienne. Uczestnik może posiadać pieniądze – na miejscu jest sklep.  

 

 

 

 

http://www.osir-boguszow.eu/
mailto:biuro@osir-boguszow.eu

