
Karta     zgłoszenia     do     zawodów   OSOBY NIEPEŁNOLETNIE (proszę wypełniać drukowanymi literami)

imię nazwisko rok urodzenia płeć (wpisać M lub K)

kod telefon
ulica, nr miejscowość rodzina

e-mail

ZGODA RODZICÓW, OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że mój/ja syn/córka jest zdolny/a do udziału w VII Mistrzostwach Opolszczyzny w pływaniu FAMILY CUP w Tułowicach dniu 16.11.2013 w swojej kategorii wiekowej i 
startuje na moją odpowiedzialność (podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 12.09.2001r. Dz.U. Nr 101, poz. 1095) Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych dla 
potrzeb zawodów i klasyfikacji.

...........................................................................
Data i czytelny podpis rodzica         
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