
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
ZAWODY PŁYWACKIE DLA NAJMŁODSZYCH 

„FOKI NA START” 
 

23 PAŹDZIERNIKA 2021 
 

* prosimy o uzupełnienie poniższych pól 

Imię i nazwisko rodzica/ 
opiekuna prawnego: 

 

Telefon kontaktowy 
 

Email: 
 

 

 OŚWIADCZENIE 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna / córki .................................................................................................................................. 

data urodzenia...........................    w Zawodach Pływackich Dla Najmłodszych „FOKI NA START” organizowanych przez Ursynowskie Centrum Sportu i 

Rekreacji w dniu 23 PAŹDZIERNIKA 2021 roku na pływalni Koncertowa przy ulicy Koncertowej 4. 

Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych zawartych w formularzu jest dobrowolne, lecz nieodzowne do wzięcia udziału w powyższej imprezie i jedynie 

w tym celu będą one przetwarzane. Oświadczam, że mój syn / córka nie ma żadnych przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach pływackich. 

Oświadczam, że znam treść i akceptuję postanowienia regulaminu zawodów. 

***Wyrażam / nie wyrażam zgody na przetwarzanie wizerunku mojego syna / córki przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji* 

Przyjmuję do wiadomości, że UCSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w okryciach. Rzeczy wartościowe należy 

zdeponować w depozytach. 
         

 ......................................................................................................... 

podpis rodzica / opiekuna prawnego 
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