
 
 

 

 

 

Płock, dnia ……………………………………r. 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO UDZIAŁU W PÓŁKOLONIACH „WAKACJE                                     

Z FUTBOLGANGIEM” ORGANIZOWANYCH DZIĘKI ŚRODKOM POZYSKANYM                         

Z „FUNDUSZU GRANTOWEGO DLA PŁOCKA” W KONKURSIE „WAKACJE 2021                     

W PŁOCKU NA WESOŁO” 
 

1. Informacje o dziecku i opiekunach 
 
Imię i nazwisko opiekuna prawnego/rodzica*: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres zamieszkanie, telefon kontaktowy 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Wyrażam zgodę na udział syna/córki* ……………………………………………………………………………………………….  

(imię i nazwisko)  
w półkoloniach „Wakacje z FutbolGangiem” organizowanych przez FutbolGang ze środków 
„Fundusz Grantowy dla Płocka” w terminie 16.08.2021 – 20.08.2021. 
 
Dane osobowe uczestnika półkolonii: 
 
IMIĘ I NAZWISKO 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
PESEL: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ADRES ZAMIESZKANIA: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez moje dziecko 
w trakcie trwania półkolonii.



 
 

 

 

 

Wyrażam/ nie wyrażam zgody* na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją, 

zabiegami operacyjnymi przez trenerów prowadzących w przypadku ewentualnego zagrożenia życia 

mojego dziecka w trakcie trwania półkolonii. 

 

Jednocześnie informuje, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka 
w półkoloniach. 
 

Informuję również, że syn/córka*: 
 

- choruje/ nie choruje* na przewlekłe choroby (jeżeli tak to jakie): 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

- zażywa/ nie zażywa* na stałe leki (jeżeli tak to jakie): 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
- jest uczulony(a)/ nie jest uczulony(a) (jeżeli tak to na co): 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
- dziecko choruje na chorobę lokomocyjną TAK/NIE*  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

 

 
 

W dniach trwania półkolonii (należy zaznaczyć odpowiednią opcję): 

 

o Zobowiązuje się doprowadzić dziecko do miejsca organizacji półkolonii, lub dziecko 
samo dotrze na wyznaczone miejsce spotkania 

 
o Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka po zakończonym dniu półkolonii 
o Osobiście odbiorę dziecko po zakończonym dniu półkolonii. 
 
Dane osób upoważnionych do odbioru dziecka: 

 

L.p Imię i nazwisko Seria i numer dowodu osobistego Telefon kontaktowy 

    

    

    

    

    
 

 

Oświadczam, że: 
 

- podałem/ podałam* wszystkie znane informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka 

 
- zapoznałem/ zapoznałam* się i akceptuję regulamin bezpłatnych półkolonii „Wakacje z 

FurtbolGangiem” organizowanych przez FutbolGang Płock z środków pozyskanych z „Funduszu 

grantowego dla Płocka” w konkursie „Wakacje 2021 w Płocku na wesoło” dla dzieci urodzonych                   

w rocznikach 2008 – 2014. 

 
- Zgadzam się na udostępnianie wizerunku mojego dziecka do celów marketingowych SS 

FUTBOLGANG oraz na potrzeby realizacji umowy z Funduszem Grantowym dla Płocka. 
 

Potwierdzam prawidłowość powyższych informacji: 
 

……………………………………………………………………………………  
Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 
 

* nie potrzebne skreślić  



 
 

 

 
 
 

Załącznik nr. 1 do „KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO UDZIAŁU W PÓŁKOLONIACH „WAKACJE Z FUTBOLGANGIEM” 
ORGANIZOWANYCH DZIĘKI ŚRODKOM POZYSKANYM Z „FUNDUSZU GRANTOWEGO DLA PŁOCKA” W KONKURSIE 

„WAKACJE 2021 W PŁOCKU NA WESOŁO”  

 

Szanowni Państwo, 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik urzędowy UE, 
L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

 

Stowarzyszenie Sportowe FutbolGang Płock reprezentowane przez wiceprezesa Zarządu Zbigniewa 
Tomaszewskiego z siedzibą w Płocku, przy ul. Kochanowskiego 13 B m 17, informuje, że jest Administratorem 
Twoich danych osobowych oraz danych osobowych Twojego dziecka. 

1. Dane kontaktowe Administratora: mail: z.tomaszewski@futbolgang.plo.pl  
2. Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego dziecka przetwarzane i przechowywane będą w 

celu niezbędnym do realizacji dla celów realizacji półkolonii piłkarskich oraz dla celów 
marketingowych związanych z promocją półkolonii, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż uprawnionym na 
podstawie przepisów prawa np. sądy lub organy ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o 
stosowną podstawę prawną oraz udostępniane będą tylko tym podmiotom, z którymi Administrator 
Danych zawarł umowę powierzenia danych zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

3. Odbiorcami przekazywanych danych osobowych będą także upoważnieni pracownicy 
Stowarzyszenia Sportowego FutbolGang Płock zgodnie z zakresem swoich obowiązków i 
upoważnieniem.  

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b i zgodnie z treścią 
ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy lub 
realizacji zadań, a nie podanie danych będzie uniemożliwiało zawarcie umowy zawartej z 
Administratorem i realizacji jego działań.  

6. Dane osobowe przechowywane będą przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą w 
okresie niezbędnym do jej realizacji, a także po jej zakończeniu w celach: 
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,  
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych 
i rachunkowych, statystycznych i archiwzacyjnych, 
- maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy  

7. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z wyrażonej przez Ciebie zgody 
na przetwarzanie danych osobowych.  

8. Informujemy, że masz prawo do: 
- dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania  
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zarządania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia 
danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, 
gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych  
- wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79, gdy uznane zostanie, iż 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  



 
 

 

- wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile została przez Ciebie wyrażona – w tym 
celu możesz się skontaktować z pracownikiem Administratora w dowolnym momencie uzyskania 
wyczerpującej informacji zgodnie z art. 15 RODO dotyczącej: 
* występowania Twoich danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby 
* celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze 
* stanu od kiedy przetwarza się Twoje dane w zbiorze 
* ewentualnym źródle pozyskania Twoich danych  
* udostępnienia Twoich danych, a w szczególności danych o odbiorcach lub kategoriach 
odbiorców, którym dane te są udostępniane  

9. Z powyższego prawa możesz skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest zobowiązany 
dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopie danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za 
wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator Danych będzie 
pobierał opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać 
bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub siedzibie Poczty Polskiej.  

10. Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 
 

11. Z powyższego prawa możesz skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest zobowiązany 
dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopie danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za 
wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator Danych będzie 
pobierał opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać 
bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub siedzibie Poczty Polskiej.  

12. Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 

 
 
 

 

…………………………………………………………………………
.  

(Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego)  
 
 
 
 

 
………………………………………………………………………………………
… 

wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Sportowego FutbolGang Płock 
Zbigniew Tomaszewski 

 
 
 

Egzemplarz dla Stowarzyszenia Sportowego FutbolGang Płock  
 
 

Załącznik nr. 1 do „KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO UDZIAŁU W PÓŁKOLONIACH „WAKACJE Z FUTBOLGANGIEM” 
ORGANIZOWANYCH DZIĘKI ŚRODKOM POZYSKANYM Z „FUNDUSZU GRANTOWEGO DLA PŁOCKA” W KONKURSIE 

„WAKACJE 2021 W PŁOCKU NA WESOŁO”  

 

Szanowni Państwo, 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 



 
 

 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik urzędowy UE, 
L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

 

Stowarzyszenie Sportowe FutbolGang Płock reprezentowane przez wiceprezesa Zarządu Zbigniewa 
Tomaszewskiego z siedzibą w Płocku, przy ul. Kochanowskiego 13 B m 17, informuje, że jest Administratorem 
Twoich danych osobowych oraz danych osobowych Twojego dziecka. 

1. Dane kontaktowe Administratora: mail: z.tomaszewski@futbolgang.plo.pl  
2. Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego dziecka przetwarzane i przechowywane będą w 

celu niezbędnym do realizacji dla celów realizacji półkolonii piłkarskich oraz dla celów 
marketingowych związanych z promocją półkolonii, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż uprawnionym na 
podstawie przepisów prawa np. sądy lub organy ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o 
stosowną podstawę prawną oraz udostępniane będą tylko tym podmiotom, z którymi Administrator 
Danych zawarł umowę powierzenia danych zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

3. Odbiorcami przekazywanych danych osobowych będą także upoważnieni pracownicy 
Stowarzyszenia Sportowego FutbolGang Płock zgodnie z zakresem swoich obowiązków i 
upoważnieniem.  

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b i zgodnie z treścią 
ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy lub 
realizacji zadań, a nie podanie danych będzie uniemożliwiało zawarcie umowy zawartej z 
Administratorem i realizacji jego działań.  

6. Dane osobowe przechowywane będą przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą w 
okresie niezbędnym do jej realizacji, a także po jej zakończeniu w celach: 

a. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,  
b. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności 

podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwzacyjnych, 
c. maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy  

7. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z wyrażonej przez Ciebie zgody 
na przetwarzanie danych osobowych.  

8. Informujemy, że masz prawo do: 
a. dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania  
b. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zarządania zaprzestania przetwarzania i 

przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich 
danych osobowych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach 
marketingowych  

c. wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79, gdy uznane 
zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

d. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile została przez Ciebie wyrażona 
– w tym celu możesz się skontaktować z pracownikiem Administratora w dowolnym momencie 
uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art. 15 RODO dotyczącej: 

e. występowania Twoich danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby 
f. celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze 
g. stanu od kiedy przetwarza się Twoje dane w zbiorze 
h. ewentualnym źródle pozyskania Twoich danych  
i. udostępnienia Twoich danych, a w szczególności danych o odbiorcach lub kategoriach 

odbiorców, którym dane te są udostępniane  
9. Z powyższego prawa możesz skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest zobowiązany 

dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopie danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za 



 
 

 

wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator Danych będzie 
pobierał opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać 
bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub siedzibie Poczty Polskiej.  

10. Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 
 

11. Z powyższego prawa możesz skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest zobowiązany 
dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopie danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za 
wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator Danych będzie 
pobierał opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać 
bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub siedzibie Poczty Polskiej.  

12. Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 

 
 
 

 

…………………………………………………………………………
.  

(Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego)  
 
 
 
 

 
………………………………………………………………………………………
… 

wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Sportowego FutbolGang Płock 
Zbigniew Tomaszewski 



 
 

 

 
 

Egzemplarz dla rodzica/ opiekuna prawnego. 
 

Załącznik nr. 1 do „KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO UDZIAŁU W PÓŁKOLONIACH „WAKACJE Z FUTBOLGANGIEM” 
ORGANIZOWANYCH DZIĘKI ŚRODKOM POZYSKANYM Z „FUNDUSZU GRANTOWEGO DLA PŁOCKA” W KONKURSIE 

„WAKACJE 2021 W PŁOCKU NA WESOŁO”  

 

Szanowni Państwo, 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik urzędowy UE, L 
119/1 z 4 maja 2016 (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

 

Stowarzyszenie Sportowe FutbolGang Płock reprezentowane przez wiceprezesa Zarządu Zbigniewa 
Tomaszewskiego z siedzibą w Płocku, przy ul. Kochanowskiego 13 B m 17, informuje, że jest Administratorem 
Twoich danych osobowych oraz danych osobowych Twojego dziecka. 

1. Dane kontaktowe Administratora: mail: z.tomaszewski@futbolgang.plo.pl  
2. Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego dziecka przetwarzane i przechowywane będą w 

celu niezbędnym do realizacji dla celów realizacji półkolonii piłkarskich oraz dla celów marketingowych 
związanych z promocją półkolonii, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa np. sądy lub organy ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną 
podstawę prawną oraz udostępniane będą tylko tym podmiotom, z którymi Administrator Danych 
zawarł umowę powierzenia danych zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

3. Odbiorcami przekazywanych danych osobowych będą także upoważnieni pracownicy Stowarzyszenia 
Sportowego FutbolGang Płock zgodnie z zakresem swoich obowiązków i upoważnieniem.  

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b i zgodnie z treścią ogólnego 
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy lub realizacji 
zadań, a nie podanie danych będzie uniemożliwiało zawarcie umowy zawartej z Administratorem 
i realizacji jego działań.  

6. Dane osobowe przechowywane będą przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą w okresie 
niezbędnym do jej realizacji, a także po jej zakończeniu w celach: 

a. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,  
b. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności 

podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwzacyjnych, 
c. maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy  

7. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z wyrażonej przez Ciebie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych.  

8. Informujemy, że masz prawo do: 
a. dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania  
b. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zarządania zaprzestania przetwarzania i 

przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich 
danych osobowych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach 
marketingowych  

c. wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79, gdy uznane 
zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  



 
 

 

d. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile została przez Ciebie wyrażona 
– w tym celu możesz się skontaktować z pracownikiem Administratora w dowolnym momencie 
uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art. 15 RODO dotyczącej: 
* występowania Twoich danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby 
* celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze 
* stanu od kiedy przetwarza się Twoje dane w zbiorze 
* ewentualnym źródle pozyskania Twoich danych  
* udostępnienia Twoich danych, a w szczególności danych o odbiorcach lub kategoriach 
odbiorców, którym dane te są udostępniane  

13. Z powyższego prawa możesz skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest zobowiązany 
dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopie danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie 
kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę 
wynikającą z kosztów administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w 
siedzibie Administratora Danych lub siedzibie Poczty Polskiej.  

14. Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 
 

15. Z powyższego prawa możesz skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest zobowiązany 
dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopie danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie 
kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę 
wynikającą z kosztów administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w 
siedzibie Administratora Danych lub siedzibie Poczty Polskiej.  

16. Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 

 
 
 

 

………………………………………………………………………….  
(Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego)  

 
 
 
 

 
………………………………………………………………………………………… 

wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Sportowego FutbolGang Płock 
Zbigniew Tomaszewski 

  



 
 

 

 
 

Załącznik nr 2 do „KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO UDZIAŁU W PÓŁKOLONIACH „WAKACJE 

Z FUTBOLGANGIEM” ORGANIZOWANYCH DZIĘKI ŚRODKOM POZYSKANYM Z „FUNDUSZU 
GRANTOWEGO DLA PŁOCKA” W KONKURSIE „WAKACJE 2021 W PŁOCKU NA WESOŁO”  
 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres zamieszkania 
 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne, bezterminowe wykorzystanie i rozpowszechnianie przez 
Stowarzyszenie Sportowe FutbolGang Płock oraz Fundusz grantowy dla Płocka wizerunku mojego 
dziecka utrwalonego przede wszystkim na fotografiach, filmach itp. wykonywanych w związku z 
udziałem mojego dziecka w półkoloniach piłkarskich organizowanych dzięki środkom pozyskanym z 
„Funduszu grantowego dla Płocka” w konkursie „Wakacje 2021 w Płocku na wesoło –Wakacje z 
FutbolGangiem w szczególności w celach promocyjnych i reklamowych w tym przede wszystkim za 
pośrednictwem sieci internetowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

………………………………………………………………………..………………………… 
imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego dziecka (czytelnie)  


