
Załącznik nr 4          

Oświadczenie 

1. Oświadczam, iż brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego 
syna………………………………………………………………… w zajęciach rekreacyjnych – amatorskich 
rozgrywkach piłki nożnej. 
2. Oświadczam, że biorę odpowiedzialność za udział mojego 
syna……………………………………………………………………w zajęciach rekreacyjnych – amatorskich 
rozgrywkach piłki nożnej oraz przyjmuję do wiadomości, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności 
za uszczerbek na zdrowiu lub utratę życia Uczestników, a także, że Organizator nie ubezpiecza 
Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. 2. Oświadczam, że zapoznałem się z 
Regulaminem Knurowskiej Ligi Orlika w Knurowie, w tym z par. 10 przetwarzania danych osobowych. 
3. Niniejsze oświadczenie jest ważne na czas trwania rozgrywek organizowanych przez Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie, tj. w okresie 22.03.2021. – 31.08.2021. 

 
………………………….. 
Data i czytelny podpis opiekuna 
prawnego zawodnika 
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