
Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w rekreacyjnych treningach  

piłki nożnej organizowanych przez Stadion Miejski Sp. z o.o. w Białymstoku 

 

……………………………, …………………………….. 2017 r. 

                                                                                              (miejscowość, data) 

 

Deklaracja uczestnictwa w rekreacyjnych treningach piłki nożnej organizowanych przez 

Stadion Miejski Sp. z o.o. w Białymstoku  

 

 

Ja, rodzic/opiekun prawny …………………………………………………………….. 

wyrażam zgodę na udział dziecka/dzieci:  

 

1) ……………………………………………………………………………….………….. 

(imię i nazwisko i wiek dziecka) 

 

 

2) ……………………………………………………………………………….………….. 

(imię i nazwisko i wiek dziecka) 

 

 

3) …………………………………………………………………………………………... 

(imię i nazwisko i wiek dziecka) 

 

w rekreacyjnych treningach piłki nożnej realizowanych przez Stadion Miejski Sp. z o.o. w Białymstoku, 

przy ul. Słonecznej 1. 

 
Zostałem/am poinformowany/a, iż podczas rekreacyjnego treningu piłki nożnej będą wykonywane zdjęcia/filmiki 

metodą cyfrową. Wybrane zdjęcia/filmiki zostaną umieszczone na stronie internetowej Stadionu Miejskiego Sp. z o.o. w 

Białymstoku, Facebook-u oraz Twitterze i wyrażam na to zgodę. 

  ...................................................................................................  

             data, miejsce oraz czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji, w zakresie 

niezbędnym do uczestnictwa w treningach, dla potrzeb Spółki „Stadion Miejski” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 

r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). 

 

  ...................................................................................................  

             data, miejsce oraz czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję warunki Regulaminu uczestnictwa w rekreacyjnych treningach piłki 

nożnej organizowanych przez Stadion Miejski Sp. z o.o. w Białymstoku. 

...................................................................................................  

             data, miejsce oraz czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

Oświadczam, iż jestem w pełni świadomy stanu zdrowia dziecka/dzieci zgłoszonego/ych  do rekreacyjnych treningów 

organizowanych przez Stadion Miejski Sp. z o.o. w Białymstoku wedle mojej najlepszej wiedzy nie ma przeciwwskazań 

zdrowotnych do uczestnictwa w treningach rekreacyjnych dziecka/dzieci. 

...................................................................................................  

             data, miejsce oraz czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

Oświadczam, iż jestem zainteresowana/y otrzymywaniem informacji o rekreacyjnych treningach piłki nożnej poprzez 

pocztę elektroniczną (e-mail) prosimy o dobrowolne podanie poprawnego adresu poczty elektronicznej:  

 

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

zgodnie z ustawą z dnia  18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017 r. poz. 1219 ze zm.). 

 

Nie wpisania adresu poczty elektronicznej będzie oznaczało braku powyższej zgody. 

Powyższą zgodę można odwołać w każdej chwili wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną (maila) na poniższy 

adres poczty elektronicznej: organizacje@stadion.bialystok.pl wpisując w temacie maila „nie wyrażam zgody”.  


