
 

Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany 

………………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko uczestnika zajęć)     

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany ………………………………………… wyrażam zgodę na samodzielne 

korzystanie mojego dziecka (osoba niepełnoletnia powyżej 13 roku życia pozostająca pod moja opieką) 

z obiektu pływalnia ul. Conrada 6/pływalna ul. Lindego 20/ hala sportowa ul. Lindego 20/ Kompleks 

Sportowy Syrenka/Kompleks sportowy Orlik (niepotrzebne skreślić). 

Oświadczam, że syn / córka/ (osoba niepełnoletnia powyżej 13 roku życia pozostająca pod moją 

opieką) nie ma przeciwskazań zdrowotnych do aktywności fizycznej umożliwiającej do udziału w 

zajęciach , które odbywają się w ramach akcji „Lato w Mieście 2020” organizowanych na obiektach 

CRS Bielany. Dziecko korzysta z obiektu na moją odpowiedzialność. 

 

Warszawa, dnia ……………….                                …………………………………. 

                                                          czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego udzielającego zgody) 

 

     ……………………………………….. 

(numer telefonu kontaktowego opiekuna) 

 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym oświadczam, że przyjęłam/em do wiadomości warunki uczestnictwa w zajęciach w ramach 

Akcji „Lato w Mieście 2020” organizowanych na obiektach CRS Bielany i wyrażamy zgodę na 

uczestnictwo naszego syna/córki w zajęciach. 

 

Warszawa, dnia ……………….                                …………………………………. 

                                                 (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego udzielającego zgody) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

1. *Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na użycie wizerunku mojego dziecka, w tym zamieszczania 

go na stronach internetowych CRS Bielany w związku z fotorelacjami wykonywanymi podczas 

wydarzenia (np. jako zwycięzcy zawodów lub konkurencji).  

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z załączonymi regulaminami i procedurami oraz  załączonym 

do nich obowiązkiem informacyjnym.  

Warszawa, dnia ……………                                    …………………………………. 

                                                         czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego udzielającego zgody) 
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