
  

 

 
 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W WYDARZENIU NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA 

 

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego: 

Numer kontaktowy rodzica / opiekuna prawnego: 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………… w wydarzeniu „ŁAŁ– odkryj           

pasję”, w dniach 21-23.09.2018r..w budynku V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej.  Zgadzam się, aby moje dziecko               

znajdowało się pod opieką ……………………………………………………………………. (imię i nazwisko  osoby         

uprawnionej do opieki nad dzieckiem w trakcie wydarzenia).  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem wydarzenia dostępnym na stronie internetowej inicjatywy ŁAŁ i akceptuję               

jego treść. Jestem świadomy/a, że szereg atrakcji jest realizowanych także w późnych godzinach wieczornych i nocnych.                

Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania z wydarzenia dziecka w przypadku łamania przez nie Regulaminu, a także gdy                

jego zachowanie zagraża zdrowiu lub życiu ( jego bądź innych uczestników wydarzenia). W przypadku wyrządzenia przez moje                 

dziecko ewentualnych szkód materialnych jestem świadomy obowiązku ponoszenia za nie odpowiedzialności finansowej. 

 

PODPIS RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

…………………………………………………………………… 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH RODZICA / OPIEKUNA 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgodzie na udział w wydarzeniu niepełnoletniego               

uczestnika przez Stowarzyszenie V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej, w celu zorganizowania i realizacji projektu 

 „ŁAŁ– odkryj pasję”, w dniach 21-23.09.2018r.. 

PODPIS RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

…………………………………………………………………… 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka        

………………………………………………………………………… zawartych w formularzach rejestracyjnych dla uczestników       

przez Stowarzyszenie V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej, w celu zorganizowania i realizacji projektu „ŁAŁ– odkryj               

pasję”, w dniach 21-23.09.2018r.. 

Stosownie do postanowień art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz.                        

1191.) zezwalam na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka       

…………………………………………………………………………. przez Stowarzyszenie V Liceum Ogólnokształcące w       

Bielsku-Białej, dalej jako Stowarzyszenie, w celach promocyjnych, związanych z prowadzoną przez Stowarzyszenie działalnością             

statutową. Moja zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obejmuje udostępnianie na stronie internetowej V Liceum             

Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej, Stowarzyszenia i projektu „ŁAŁ – odkryj pasję” oraz zamieszczanie w materiałach              
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promocyjnych i informacyjnych (w materiałach audiowizualnych, broszurach, gazetkach szkolnych oraz publikację w Internecie,             

a także innych środkach masowego przekazu).. 

PODPIS RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

…………………………………………………………………… 
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