
 
 Ja ..................................................................... wyrażam zgodę na swój udział oraz udział mojego  
 (czytelnie imię i nazwisko *rodzica/opiekuna)  
 
*dziecka/podopiecznego ......................................................................... w Akcji Społecznej pod nazwą 

     (czytelnie imię i nazwisko *dziecka/podopiecznego)  
 

„Sprzątanie Mojej Małej Ojczyzny”. 
 

1. Oświadczam, że biorę za siebie oraz moje *dziecko/podopiecznego ………………………………………………………….  
                                                                              (czytelnie imię i nazwisko *dziecka/podopiecznego)  

 
pełną odpowiedzialność za udział w Akcji Społecznej pod nazwą „Sprzątanie Mojej Małej Ojczyzny”, mając 
pełną świadomość, iż udział w Akcji wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko 
zagrożenia wypadkami, zdarzeniami losowymi, które mogą pociągać za sobą możliwość odniesienia obrażeń 
ciała i urazów fizycznych, uszkodzeń odzieży i innych przedmiotów materialnych. 
3. Oświadczam, że podane w formularzu zgłoszeniowym moje dane oraz dane mojego dziecka są zgodne z 
prawdą.  
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego 
dziecka, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), 
przez organizatora Stowarzyszenie zwykłe „Ekologiczna Starcza”, do celów związanych z organizacją i 
przeprowadzeniem Akcji Społecznej pod nazwą „Sprzątanie Mojej Małej Ojczyzny” oraz do realizacji celów 
statutowych Stowarzyszenia zwykłego „Ekologiczna Starcza”. Zgadzam się, aby dane moje i  mojego dziecka 
(imię, nazwisko). 
5. *Oświadczam, Nie oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego 
wizerunku oraz wizerunku mojego dziecka poprzez jego sporządzanie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez 
organizatora Stowarzyszenie Zwykłe „Ekologiczna Starcza”, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2014 r. Nr 24 poz. 83, tj. Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. 
zm.) i udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku mojego dziecka.  
6. Oświadczam, że zapoznałem się oraz zapoznałem swoje dziecko z regulaminem Akcji Sprzątanie Mojej Małej 
Ojczyzny oraz że w pełni akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się w imieniu własnym i mojego dziecka 
do ich przestrzegania.  
 
Rudnik Mały, ……………………………………………… ……………………………………………..…………    
   (data)          (podpis *rodzica/opiekuna) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


