DEKLARACJA/ PÓŁKOLONIE
24-28 LIPIEC 2017
Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki
……………………………………………………………………………………………… w zajęciach i zawodach podczas
półkolonii organizowanych przez Sekcję Strzelecko-Obronną Gminnego Ośrodka Sportu w
Nadarzynie.
lp.

Imię i nazwisko

Pesel dziecka

Adres zamieszkania
Adres mailowy,

podpis
rodzica/opiekuna
prawnego

Nr telefonu opiekuna/ rodzica

1

…………………….., dnia…………………………..
………………………………………………….
Czytelny podpis rodziców/ opiekunów prawnych

Informacja dla rodzica i uczestnika zajęć:
SSO GOS w Nadarzynie działa od 1 Stycznia 2016 roku na podstawie statutu Gminnego
Ośrodka Sportu w Nadarzynie.
W zajęciach treningowych i zawodach SSO GOS w Nadarzynie używana są urządzenia
pneumatyczne (wiatrówki) posiadające energię kinetyczną pocisku poniżej 17J . Treningi
obywają się tylko i wyłącznie pod opieką nauczyciela i uprawnionego instruktora
strzelectwa. Organizator zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń BHP, potwierdzonych
podpisem prowadzącego i uczestnika. Dziecko zobowiązane jest do; odbycia szkolenia BHP
dotyczącego prawidłowego posługiwania się bronią pneumatyczną, przestrzegania
przepisów bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym oraz zasad zachowania na strzelnicy i
regulaminu obowiązującego na każdych zawodach.

Rodzice / opiekunowie są zobowiązani do zapoznania się i podpisania
regulaminu Sekcji Strzelecko – Obronnej jak również regulaminu zasad
bezpieczeństwa obowiązujących w sporcie strzeleckim.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających
wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas treningów, zajęć związanych z uczestnictwem w
programach, projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach zorganizowanych przez SSO GOS w
Nadarzynie.

…………………….., dnia…………………………..
………………………………………………….
Czytelny podpis rodziców/ opiekunów prawnych
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych - Art.81 i 83
3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r.
Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych
4. Kodeks Cywilny - Art. 23 i 24
5. Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463)

UWAGI;
1. Na zajęcia dzieci nie przynoszą wartościowych rzeczy np.
aparatów, tabletów itp.
2. Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są o zaopatrzenie
dziecka w jedzenie i picie oraz nakrycie głowy
3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do poinformowania
organizatora o stanie zdrowia dziecka oraz dostarczeniu
zaświadczenia od lekarza (rodzinnego) o możliwość
wzięcia udziału dziecka w półkoloniach sportowych.

