
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w Zawodach Pływackich organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Pułtusku w dniu 04.12.2021r. Oświadczam, że zapoznałam/em się  z regulaminem zawodów oraz wytycznymi dotyczącymi 
COVID-19 i w pełni akceptuję jego postanowienia oraz, że moje dziecko/podopieczny będzie przestrzegało regulaminu. Oświadczam, że 
nie ma  przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka/podopiecznego w zawodach i startuje ono w zawodach na moją 
odpowiedzialność. Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w MOSiR w Pułtusku (*dostępna na 
stronie internetowej: www.mosir.pultusk.pl oraz w dniu zawodów w biurze zawodów). Wyrażam zgodę na publikowanie danych 
osobowych mojego dziecka/podopiecznego w zakresie imienia i nazwiska, a także zgadzam się  na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku 
mojego dziecka/podopiecznego w relacji z zawodów i materiałach promocyjnych MOSiR w Pułtusku,  które zostaną zamieszczone na 
stronach internetowych: MOSiR  www.mosir.pultusk.pl oraz Urzędu Miejskiego w Pułtusku www.pultusk.pl, w lokalnych portalach 
internetowych (m.in. WPU24, Pultusk24) i mediach społecznościowych oraz w wersji papierowej w lokalnej prasie. 

 

                                                                                                                                                                              ………………………………… 

          tel. kontaktowy………………..                                                                                                                                  /podpis rodzica/opiekuna i uczestnika/ 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW PŁYWACKICH 
 

Płeć 

 

Imię i nazwisko i imię 
 

Rok urodzenia 
Miasto, szkoła, 

klub 

M / K    

Dystans/Styl dowolny klasyczny grzbietowy motylkowy 

  25 m     

  50 m      
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