
Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego                                               zał. nr 1 
o zdolności do udziału 

 w XII Spartakiadzie Sołectw w Radości   
 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:.................................................................................................................. 
 
nr dowodu osobistego  - ……………………. telefon kontaktowy:........................................................ 

 
Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego syna / mojej córki*  

(* niepotrzebne skreślić) 
 

....................................................................................................................................................................... 
(miejsce na wpisanie imienia i nazwiska osoby niepełnoletniej) 

w XII Spartakiadzie Sołectw,  
organizowanych przez Wójta Gminy Dębowiec („Organizator”), który będzie się odbywać w dniu  

28.06.2015 r. przy domu ludowym  w Radości. 
  

Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego syna/córki pozwala na uczestnictwo w tego typu imprezie 
rekreacyjno-sportowej i nie będę rościł pretensji do Organizatora w związku z powstałymi kontuzjami i urazami  

w trakcie trwania rozgrywek. 

Przyjmuję do wiadomości, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe. 
 
Radość, dnia - ………….....................................  

............................................................. 
             Podpis Rodzica lub Opiekuna prawnego 
 

 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego                                               zał. nr 1 
o zdolności do udziału 

 w XII Spartakiadzie Sołectw w Radości   
 
 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:.................................................................................................................. 
 
nr dowodu osobistego  - ……………………. telefon kontaktowy:........................................................ 

 
Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego syna / mojej córki*  

(* niepotrzebne skreślić) 
 

....................................................................................................................................................................... 
(miejsce na wpisanie imienia i nazwiska osoby niepełnoletniej) 

w XII Spartakiadzie Sołectw,  
organizowanych przez Wójta Gminy Dębowiec („Organizator”), który będzie się odbywać w dniu  

28.06.2015 r. przy domu ludowym  w Radości. 
 

Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego syna/córki pozwala na uczestnictwo w tego typu imprezie 
rekreacyjno-sportowej i nie będę rościł pretensji do Organizatora w związku z powstałymi kontuzjami i urazami w 

trakcie trwania rozgrywek. 

Przyjmuję do wiadomości, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe. 
 
Radość, dnia - ………….....................................  

............................................................. 
             Podpis Rodzica lub Opiekuna prawnego 



OŚWIADCZENIE O UCZESTNICZENIU W ZAWODACH SPORTOWYCH        zał. nr 2 

pn.” XII SPARTAKIADA SOŁECTW GMINY D ĘBOWIEC” w dniu 28 czerwca 2015 r.   

NA WŁASNE RYZYKO 
 

  

NAZWISKO :………………….…………………………………………….... 
 
IMI Ę:..........…………………………………………………………………… 
 
SOŁECTWO: …………………………….  
 
DATA  URODZENIA………………………………………………………… 
 
 
Ja , niżej podpisany/a , oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno - sportowej  na własną 
odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin XII Spartakiady Sołectw Gminy 
Dębowiec. Jestem świadomy/a uczestnictwa w nim i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam 
żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typy zawodach. W razie wypadku, 
urazu bądź kontuzji nie będę rościł/rościła żadnych pretensji oraz odszkodowania wobec 
organizatorów, które mogą wystąpić podczas trwania w/w turnieju. 
W/w dane osobowe zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby zawodów sportowych. 
Wyrażam zgodę na publikację zdjęć z moim wizerunkiem dla potrzeb promocji zawodów. 
 
 
        Data i czytelny podpis.  
 
 

 OŚWIADCZENIE O UCZESTNICZENIU W ZAWODACH SPORTOWYCH    zał. nr 2  

pn.”XII SPARTAKIADA SOŁECTW GMINY D ĘBOWIEC” w dniu 28 czerwca 2015 r.   

NA WŁASNE RYZYKO   

 
 

NAZWISKO :………………….…………………………………………….... 
 
IMI Ę:..........…………………………………………………………………… 
 
SOŁECTWO: ………………………………. 
 
DATA  URODZENIA………………………………………………………… 
 
 
Ja , niżej podpisany/a , oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno - sportowej  na własną 
odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin XII Spartakiady Sołectw Gminy 
Dębowiec. Jestem świadomy/a uczestnictwa w nim i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam 
żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typy zawodach. W razie wypadku, 
urazu bądź kontuzji nie będę rościł/rościła żadnych pretensji oraz odszkodowania wobec 
organizatorów, które mogą wystąpić podczas trwania w/w turnieju. 
W/w dane osobowe zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby zawodów sportowych. 
Wyrażam zgodę na publikację zdjęć z moim wizerunkiem dla potrzeb promocji zawodów. 
 

Data i czytelny podpis. 



 
 


