
Załącznik nr 1 do  Regulaminu uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych organizowanych w ramach programu „Zima w Mieście 2019” 

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

 

 

Oświadczenie 
 

Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko)  …………………………………………………………      

wiek …………..…… w następujących zajęciach sportowo - rekreacyjnych w ramach programu „Lato w Mieście 

2019”, które odbędą się w dniach od 24 czerwca do 30 sierpnia 2019 r.  w obiektach Białołęckiego Ośrodka 

Sportu w Warszawie, dalej: „BOS”: 

* właściwe zaznaczyć krzyżykiem 
 
Obiekt przy ulicy Światowida 56: 

pływalnia w godzinach 10.00 - 15.00, 
siłownia 10.00 - 15.00,  
 

Obiekt przy ulicy Strumykowej 21: 
hala sportowa w godzinach 10.00 - 15.00, (przerwa 12.00-12.30) 
boisko sportowe w godzinach 10.00 – 15.00, (przerwa 12.00-12.30) 
boisko do piłki siatkowej w godzinach 10.00 – 15.00, (przerwa 12.00-12.30) 
ścianka wspinaczkowa w godzinach 10.00 - 15.00, (przerwa 12.00-12.30) 

 
Jednocześnie oświadczam że:  
1) Stan zdrowia mojego dziecka jest dobry i brak jest przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania przez 

dziecko ćwiczeń ruchowych. 
2) Akceptuję treść Regulaminu uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych organizowanych w ramach 

programu „Lato w Mieście 2019”. 
3) Zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu Ścianki Wspinaczkowej Białołęckiego Ośrodka Sportu. 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy zagrożeń dla zdrowia i życia jakie niesie za sobą uprawianie 
wspinaczki. Akceptuję ryzyko związane ze wspinaczką oraz możliwość i konsekwencje ewentualnego 
wypadku oraz wyrażam zgodę na samodzielne wspinanie się małoletniej/go na ścianie wspinaczkowej w 
Białołęckim Ośrodku Sportu. 

4) Zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu Korzystania z Siłowni i wyrażam zgodę na korzystanie 
mojej/mojego podopiecznej/podopiecznego z siłowni BOS. 

5) Zapoznałem się i akceptuję treść  Regulamin Pływalni Białołęckiego Ośrodka Sportu.  
6) Zobowiązuję się do zapewnienia opieki mojemu dziecku w drodze na zajęcia oraz w czasie powrotu z zajęć 

lub zgadzam się na samodzielny powrót dziecka z zajęć organizowanych przez Białołęcki Ośrodek Sportu 
w ramach Programu „Lato w Mieście 2019” 

7) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka przez 
Białołęcki Ośrodek Sportu  w celu związanym z uczestnictwem dziecka w zajęciach rekreacyjnych w ramach 
programu „Lato w Mieście 2019” w zakresie: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, imię i nazwisko 
opiekuna prawnego, nr telefonu opiekuna prawnego. 

8) Oświadczam, że zgodnie 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dalej: „RODO”, zostałam/em poinformowana/ny 
o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach, które są zawarte w klauzuli 
informacyjnej RODO umieszczonej na stronie internetowej BOS pod adresem www.bos.waw.pl   

9) Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ___________________________________________________ 

 

Numer telefonu  rodzica/opiekuna prawnego ________________________________________________ 
 

 

nr. na liście:  

http://www.bos.waw.pl/
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