
ZAŁĄCZNIK NR 4 

DO REGULAMINUBIEGU I MARSZU NORDIC WALKING 

PUŁAWY – PARCHATKA „BĄDŹ WIDOCZNY – BĄDŹ BEZPIECZNY” 

 

…………………………………………………… 
                                imię i nazwisko uczestnika 

 

…………………………………………………… 
             dane kontaktowe rodzica lub opiekuna: adres e-mail, telefon 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W BIEGU/MARSZU NORDIC WALKING  PUŁAWY – PARCHATKA  

BĄDŹ WIDOCZNY – BĄDŹ BEZPIECZNY 

UCZESTNIK NIEPEŁNOLETNI 

Ja niżej podpisany/a będąc rodzicem/opiekunem prawnym dziecka: imię i nazwisko: 

.......................................................................................... rok urodzenia: .......................... zgłaszam i wyrażam zgodę na jego 

udział w BIEGU/MARSZU* NORDIC WALKING „BĄDŹ WIDOCZNY – BĄDŹ BEZPIECZNY” organizowanym przez 

Starostę Puławskiego w dniu 18 lutego 2023 r. na warunkach określonych w Regulaminie.  

Wybieram posiłek mięsny/wegetariański* 

…………………………………………………………………….. 
data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

*niepotrzebne skreślić 

ZAŁĄCZNIK NR 5 

DO REGULAMINU BIEGU I MARSZU NORDIC WALKING 
PUŁAWY – PARCHATKA „BĄDŹ WIDOCZNY – BĄDŹ BEZPIECZNY” 

 

 

OŚWIADCZENIE  

O STANIE ZDROWIA I BRAKU PRZECWISKAZAŃ ZDROWOTNYCH 

UCZESTNIK NIEPEŁNOLETNI 

 

Ja, niżej podpisany/a będąc rodzicem/opiekunem prawnym dziecka: imię i nazwisko: 

.......................................................................................... oświadczam, że jestem świadomy(a) jego stanu zdrowia i nie ma 

żadnych przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających mu bezpieczny udział w wydarzeniu BIEGU/MARSZU 

NORDIC WALKING PUŁAWY – PARCHATKA „BĄDŹ WIDOCZNY – BĄDŹ BEZPIECZNY” w dniu 18 lutego 2023 

r. organizowanym przez Starostę Puławskiego. 

 

…………………………………………………………………….. 
data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

ZAŁĄCZNIK NR 6 

DO REGULAMINU BIEGU I MARSZU NORDIC WALKING 

PUŁAWY – PARCHATKA „BĄDŹ WIDOCZNY – BĄDŹ BEZPIECZNY” 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Ja, niżej podpisany/a jako rodzic/opiekun prawny uczestnika BIEGU/MARSZU NORDIC WALKING PUŁAWY - PARCHATKA 

„BĄDŹ WIDOCZNY – BĄDŹ BEZPIECZNY” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i jego danych osobowych w zakresie imienia 

i nazwiska, roku urodzenia dziecka, danych kontaktowych: nr telefonu, adres e-mail w celu związanym z organizacją i promocją 

imprezy oraz wizerunku w celu publicznego wyświetlania materiałów cyfrowych (audio-video) przez media/portale społecznościowe,  

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.119.1). 

Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych jest dostępna w Regulaminie wydarzenia pkt 12 na stronie 

https://www.pulawy.powiat.pl – bezpośredni link: https://tiny.pl/wlrzl  

…………………………………………………………………….. 
data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

https://tiny.pl/wlrzl

