
 
 

 

 

KARTA ZGŁOSZENOWA UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI 

NORDIC WALKING „Marsz po zdrowie” 
(dla osób niepełnoletnich i pełnoletnich) 

 
W przypadku osoby niepełnoletniej kartę zgłoszenia musi wypełnić rodzic lub opiekun prawny. 

Karta jest ważna w momencie uzupełnienia wszystkich danych oraz złożenia podpisu.  
 
 
 
DANE UCZESTNIKA  
 
Imię i nazwisko: 

 
Data urodzenia: 
 
DANE KONTAKTOWE 
 
Adres zamieszkania: 

 
Numer telefonu do kontaktu: 

 
Adres e-mail: 
 
DANE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO (wypełnić w przypadku osób niepełnoletnich) 
 
Imię i nazwisko: 

 
Numer telefonu do kontaktu: 

 
Adres e-mail: 
 
 

 
Zgłaszam uczestnictwo mojego dziecka / swoje uczestnictwo w NORDIC WALKING                                            

„Marsz po zdrowie”w terminie  …………………. 
 
Podczas marszu dziecko będzie przebywało pod opieką: …………………………………………..….. (dotyczy dzieci do 13 
r.ż.) 
 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem marszu, akceptuję jego treść.  
Oświadczam również, że biorę pełną odpowiedzialność za udział mojego dziecka/ swój udział w marszu oraz 
ponoszę pełną odpowiedzialność prawną i materialną za ewentualne szkody powstałe w czasie trwania marszu. 
Oświadczam, że nie mam/ dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w imprezie.  
Przyjmuję do wiadomości, że Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Świerklanach nie ponosi odpowiedzialności 
za powrót uczestników marszu  do domu. 
 
 

 
………………………….. 
(miejscowość i data) 

 
 

 
………………………………… 

(podpis) 



 
 

 

 

[ ] Wyrażam / [ ] nie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka 
w materiałach promocyjnych i dokumentujących działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji                   
w Świerklanach. 
 
 

 

………………………….. 
(miejscowość i data) 

 
 

 

………………………………… 
(podpis) 

 
 

 

[ ] Wyrażam / [ ] nie wyrażam zgodę/-y na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami                    
o ochronie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury I Rekreacji w Świerklanach, w celu przesyłania              
mi informacji o działalności i ofercie Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Świerklanach. Podanie danych                        
w celach przesłania informacji jest dobrowolne, a klient ma prawo dostępu do treści swoich danych,                         
ich poprawienia i usunięcia. 
 

 

………………………….. 
(miejscowość i data) 

 

 

………………………………… 
    (podpis) 

 

 

Informacja o ochronie danych osobowych: 

 

•administratorem podanych danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Świerklanach, 
znajdujących się przy ulicy Kościelnej  85, 44-266 Świerklany;  
•Inspektorem ds. Ochrony Danych jest Marek Krupa (email: iod@twojabi.net); 
•celem przetwarzania danych jest udział w marszu;  
•zebrane dane będą przetwarzane przez okres udziału w marszu, następnie przechowywane w archiwum 
przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra 
Kultury nr 1375 z dnia 16.09.2002 r.  
•posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania 
(poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie;  
•przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  
•podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w marszu . Podanie danych jest 
dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w marszu. 


