
 

KARTA UCZESTNICTWA 
WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI 

„XXI GOLICKA MILA” 27 września 2019 r. 
 
NAZWISKO.............................................................................................................. 
IMIĘ ........................................................................................................................ 
ROK URODZENIA ……......................................................................................... 
NAZWA SZKOŁY..................................................................................................... 
MIEJSCOWOŚĆ  …................................................................................................ 
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA ................................................................... 
 
ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) – proszę postawić dowolny znak w kratkach 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w biegach XXI GOLICKA MILA 2019 i oświadczam,  że nie występują u niego przeciwwskazania 
zdrowotne do udziału w zawodach 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka przez Szkołę Podstawową w Golicach w celu uczestnictwa w 
imprezie oraz umieszczenia ich w komunikacie zawodów. 
Zgadzam się na nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka/podopiecznego utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, 
gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjnych wydawanych prze Szkołę Podstawową w Golicach oraz na 
nieodpłatne wykorzystanie jego/jej wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo. 
Akceptuję REGULAMIN XXI Golickiej Mili 
Informacja o wymogu podania danych 
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości 
uczestnictwa w imprezie XXI Golicka Mila. 

 
……………………………………………          ………………………………………………. 
Miejscowość, data                                                                                            Czytelny podpis rodzica/opiekuna 
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