
Data ……………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE UDZIAŁU w akcji „Ferie na sportowo” 16.01 – 29.01.2023 r. 

 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………           Data urodzenia: …………………………..…………  

 
1. Oświadczam, iż akceptuję REGULAMIN akcji „ Ferie na sportowo" oraz zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.   

2. Oświadczam, iż zobowiązałem/am Uczestnika do przestrzegania REGULAMINU akcji „Ferie na sportowo" .  

3. Wyrażam zgodę na udział Uczestnika w akcji „Ferie na sportowo " organizowanej przez  Gminę Knurów - Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji w Knurowie.  

4. Oświadczam, iż brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do udziału Uczestnika w akcji „Ferie na sportowo”. 

5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i Uczestnika, w tym wizerunku, przez Gminę Knurów - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Knurowie, w celach związanych z udziałem w akcji „Ferie na sportowo ", jak również w celach promocyjnych i dokumentujących Akcję „Ferie na sportowo ", w 

tym poprzez rozpowszechnianie na stronie internetowej Organizatora oraz publikacji w prasie lokalnej.  

6. Oświadczam, że wyrażam zgodę na  nieodpłatne  utrwalanie  i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika w postaci fotografii wykonanych w związku z udziałem           

w akcji „Ferie Zimowe z MOSiR Knurów "w celach promocyjnych i dokumentujących akcję „Ferie na sportowo ", poprzez rozpowszechnianie na stronie internetowej 

Gminy Knurów - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie oraz publikacji w prasie lokalnej. Oświadczam,  że  nieodpłatna  zgoda  na  utrwalenie  i  

rozpowszechnianie  wizerunku  Uczestnika obejmuje  także  wykorzystanie,  utrwalanie,  zwielokrotnienie,  kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę, opracowanie 

i powielanie wizerunku dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby opublikowania w ww. celach. Oświadczam, że niniejsza zgoda 

do ww. celów następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a w  szczególności  zgoda   do  ww.  celów  obejmuje  także  okres  po  zakończeniu akcji „Ferie 

na sportowo ". Przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz wszelkich praw z nim związanych na osobę lub  podmiot  trzeci  nie  wymaga  mojej  uprzedniej  zgody  na  

taką  czynność  i  następuje nieodpłatnie. 

 

 

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

podpis Opiekuna/Przedstawiciela ustawowego 
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