
 Załącznik nr 2 
do Regulaminu VIII Biegu Rycerza Okunia 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA  
DO VIII BIEGU RYCERZA OKUNIA DLA DZIECI i MŁODZIEŻY 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ GMINNE CENTRUM KULTURY W OKUNIEWIE 
 
 
NAZWISKO:............................................................................................. ................................................................................................................................. 

IMIĘ: ........................................................................................ ...................................................................................................................................................... 

DATA URODZENIA: ........................................................................................ ..................................................................................................................... 

PESEL: ........................................................................................ ..................................................................................................................... 

TELEFON (Rodzica/Opiekuna prawnego): ........................................................................................ ................................................................ 

E-MAIL (Rodzica/Opiekuna prawnego): ........................................................................................ ..................................................................... 

PŁEĆ: KOBIETA / MĘŻCZYZNA*) 
 
KATEGORIA: *) 
• KATEGORIA WIEKOWA 3 – 5 LAT (100 m)  
• KATEGORIA WIEKOWA 6 – 8 LAT (150 m) 
• KATEGORIA WIEKOWA 9 – 11 LAT (200 m) 
• KATEGORIA WIEKOWA 12 – 14 LAT (300 m) 
• KATEGORIA WIEKOWA 15 – 17 LAT (2500 m – jedno okrążenie biegu głównego 
 / trasa biegu na 2500m – w załączniku nr 1 do Regulaminu) 
 

OŚWIADCZENIE 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w ww. imprezie. Nie ma ono żadnych przeciwwskazań 

zdrowotnych do startu w ww. imprezie. Zapoznałem/łam się z regulaminem i w pełni go akceptuję. 
Ww. dane osobowe zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby organizacji biegu. 
Wyrażam zgodę na publikację zdjęć i materiałów filmowych z wizerunkiem mojego dziecka dla potrzeb 
promocji biegu. 
 
 
 
 
 

................ ................................................................................................................ 
Data i czytelny podpis Rodzica / Opiekuna prawnego.  

 
*) Należy zakreślić właściwą odpowiedź 
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 
1) Przetwarzanie i pozyskiwanie danych odbywa się zgodnie z przepisami: 

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – UODO 
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(OJ 119, 4.52016, p. 1-88) – RODO 

2) Podstawę przetwarzania danych osobowych wskazanych przez uczestnika biegu stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 – UODO oraz art. 6 ust. 1 
lit. b – RODO. Jest nią realizacja umowy zawartej poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgłoszenie uczestnictwa w biegu w 
tym zaakceptowanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

3) Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane w ramach organizowanych biegów w rozumieniu RODO oraz niniejszego 
Regulaminu jest Gminne Centrum Kultury ul. Rynek 46/2, 05-079 Okuniew, Nip 822-23-42-455. 

 


