


Zgoda - Oświadczenie  

na warsztaty taneczne w Hotelu Góreckim  
w Lidzbarku Warmińskim z 04-06 listopada 2022 

w warsztatach tańca ludowego w Lidzbarku Warmińskim w dniach 04 - 06 listopada 2022.


Jednocześnie:

1. Zobowiązuję się do zapewnienia jego/sobie bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem 

rozpoczęcia i zakończenia projektu, a domem.

2. Zwalniam organizatorów z odpowiedzialności za wszelkie wydarzenia i szkody wynikające  

z nieposłuszeństwa mojego dziecka/mojego. 

3. Biorę odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane przez moje dziecko i zobowiązuję się 

do odebrania dziecka z miejsca pobytu o ile naruszy ono regulamin. / Biorę odpowiedzialność 
finansową za szkody spowodowane przeze mnie i zobowiązuję się do opuszczenia miejsca pobytu 
o ile naruszę regulamin.


4. Oświadczam, że stan zdrowia mojego syna/córki/mój pozwala na uczestnictwo w tego typu 
imprezie i nie będę rościł pretensji do Organizatorów w związku z powstałymi kontuzjami i urazami w 
trakcie jej trwania.


5. Inne i s to tne in fo rmac je zdrowotne o jak ich powinn i w iedz ieć o rgan iza to rzy : 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach 
zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. 


7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych mojego dziecka w celu 
przekazywania mi/mojemu dziecku materiałów informacyjnych Lamdsmannschaft Ostpreußen oraz 
w celu udostępnienia moich/mojego dziecka danych osobowych na potrzeby sprawozdawczości 
instytucjom finansującym projekt (zgodnie z rozporządzeniem 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), zwanej dalej "RODO"). Oświadczam, że zostałem poinformowany o 
prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania lub żądania ich usunięcia ze zbioru 
danych, a także o miejscu ich przechowywania oraz celu zbierania danych.


8. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na korzystanie z mojego/mojego dziecka wizerunku w celu 
realizacji oraz promocji projektu oraz na nieodpłatne wykorzystanie tego wizerunku w całości i 
fragmentach w publikowanych materiałach, na stronach internetowych administrowanych przez 
Landsmannschaft Ostpreußen zgodnie z ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83, z późn. zm.)	 	 	 	 	  

Zapoznałem/Zapoznałam się z regulaminem imprezy. 

Telefon kontaktowy do rodzica lub opiekuna/osoby pełnoletniej: …………………………………………

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

Miejscowość i data	 	 	  czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)/osoby pełnoletniej

Jako matka / ojciec / opiekun prawny (niepotrzebne skreślić) wyrażam zgodę na udział mojego 
dziecka


……………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka) 

Ja niżej podpisana/y 

……………………………………………………………………………….


(imię i nazwisko pełnoletniej uczestniczki/uczestnika) 

biorę udział


