
 

 
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, 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.) uczestnicząc w imprezach OSIR wyrażają Państwo (m.in. uczeń, rodzic/opiekun, 
widz) 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. 
 

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

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