
ZGODA 

IV Puchar Czantorii im. Kuby Soińskiego 

 w Narciarstwie Wysokogórskim 14.01.2012r 
( WYPEŁNIĆ  CZYTELNIE    DRUKOWANYMI    LITERAMI) 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ podopiecznego: 

Nazwisko:  ..................................................................................... 

Imię:  .............................................................................................. 

PESEL:………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania:  ............................................................................................................................... 

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

w „Pucharze Czantorii im. Kuby Soińskiego”  

Dziecko startuję jako:  a) Amator (PPA)  b) Zawodnik (PZA, licencja CZ/SK) 
 

Informuję, że znam regulamin „Pucharu Czantorii im. Kuby Soińskiego” i zobowiązuję się do jego  przestrzegania. Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich i mojego dziecka danych osobowych dla potrzeb sporządzenia i opublikowania sprawozdania 

wynikowego z zawodów (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. – Dz. U. Nr 133, poz. 883 – z późn.zm. i Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 

poz. 926 – z późn. zm.).  

Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko/podopieczny jest zdolny do udziału w „Pucharze Czantorii im. Kuby 

Soińskiego” i startuje na moją odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

12.09.2001 r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095) oraz zrzekam się wszelkich roszczeń wobec klubu KS Kandahar w przypadku wypadku. 

Dane rodzica/opiekuna: 

Nazwisko:........................................................................................ 

Imię:………………………………………………………………. 

PESEL:……………………………………………………………. 

Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………………… 

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

E-MAIL:............................................................................ 

 

Ustroń dn. ..............................                                   podpis................................................ 
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