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• jako rodzic lub opiekun prawny wyrażam zgodę na zorganizowany dowóz oraz naukę pływania mojego 

dziecka na Krytej Pływalni MOSIR w Ciechanowie organizowany przez GOK w Gołotczyźnie. 

• Oświadczam również, że dziecko znajduje się w doskonałej kondycji psychicznej i fizycznej oraz , że nie 

istnieją żadne przeciwwskazania  medyczne do jego uczestnictwa w nauce pływania . W przeciwnym razie 

ponoszę całkowitą odpowiedzialność za ich skutki. Przyjmując do wiadomości ryzyko uszkodzenia ciała, 

uprawniam Organizatorów nauki pływania – w razie takiej konieczności- do zapewnienia mojemu dziecku 

świadczeń zdrowotnych celem zachowania , ratowania i poprawy zdrowia. 

• Oświadczam, że w przypadku nie przestrzegania przez moje dziecko zasad ustalonych przez organizatora, 

dotyczących przebiegu i organizacji nauki pływania, co przyczyniłoby się do powstania szkód u mojego 

dziecka, u osób trzecich lub nawet Organizatora , jako rodzic lub opiekun prawny ponoszę za to pełną 

odpowiedzialność. 

• Ponadto wyrażam zgodę na filmowanie, fotografowanie wizerunku mojego dziecka (imienia i nazwiska 

wizualnej prezentacji) dla celów publikacji we wszystkich mediach oraz materiałach , które organizator uzna 

za odpowiednie. 

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu przeprowadzania oraz 

promocji nauki pływania . Administratorem danych osobowych zgodnie z art 13 ust.1-2 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych  i sprawie swobodnego przepływu  takich danych (RODO)jest 

GOK w Gołotczyźnie  z siedzibą w Gołotczyźnie, ul. Ciechanowska 4. Dane są przetwarzane zgodnie z 

polityką prywatności. Podanie danych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane dotyczą , ma prawo dostępu 

do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 

• Oświadczam, że w związku z powyższym nie będę występować z żadnymi roszczeniami finansowymi do 

Organizatora nauki pływania lub osób trzecich. Powyższe Oświadczenie podpisuję na zasadzie dobrowolności, 

z pełną świadomością konsekwencji zrzeczenia się określonych wyżej roszczeń.   
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