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1. DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko dziecka .................................................................................................

Data i miejsce urodzenia  .................................................................................................

Adres zamieszkania  .................................................................................................

kod pocztowy ...................................... miejscowość ........................................................

2. DANE OSOBOWE RODZICA/OPIEKUNA - OSOBY DO KONTAKTU:

Imię i nazwisko  .................................................................................................

Adres zamieszkania  .................................................................................................

kod pocztowy ...................................... miejscowość ........................................................

telefon kontaktowy  .................................................................................................

adres e-mail   .................................................................................................

3. DANE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA  
Z WARSZTATÓW GIMNASTYCZNYCH - nie wpisywać rodziców

Imię i nazwisko  .................................................................................................

Seria i numer dowodu osobistego: ....................................................................................

Imię i nazwisko  .................................................................................................

Seria i numer dowodu osobistego: ....................................................................................

Powrót dziecka do domu: dziecko samodzielnie wraca do domu  tak   /   nie 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 *zakreśl	właściwe
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4. ZGŁASZAM UDZIAŁ MOJEGO DZIECKA W WARSZTATACH W TERMINIE

27.06.2022 - 01.07.2022

11.07.2022 – 15.07.2022

25.07.2022 – 29.07.2022

01.08.2022 – 05.08.2022

08.08.2022 – 12.08.2022

22.08.2022 – 26.08.2022

*zakreśl	właściwe

5. INFORMACJE O STANIE ZDROWIA

a) Czy dziecko może uczestniczyć we wszystkich zajęciach 
proponowanych w programie warsztatów?

W jakich nie może? ......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

b) Czy dziecko jest astmatykiem?

TAK

TAK

NIE

NIE
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c) Czy dziecko jest uczulone?

Jeśli tak, to na co jest uczulone? ................................................................................................

.......................................................................................................................................................

d) Czy dziecko regularnie przyjmuje leki?

Jeśli tak, to jakie? ........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

e) Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące przyjmowania 
posiłków przez dziecko?

Jeśli tak, to jakie? ........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

f) Inne uwagi Rodzica / Opiekuna, dotyczące zdrowia/zachowania dziecka:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE
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Stwierdzam, iż podałam/em wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc

w zapewnieniu mu właściwej opieki.

Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka/podopiecznego pozwala na uczestnictwo  

w Letnich Warsztatach Gimnastycznych organizowanym przez Centrum Gimnastyczne i nie 

są mi znane jakiekolwiek przeciwskazania do uprawiania przez w/w dziecko/ podopiecznego 

sportu wysokiego ryzyka.

Wyrażam zgodę na przejazdy komunikacją miejską jak również udział we wszystkich 

zajęciach objętych programem Letnich Warsztatów Gimnastycznych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej 

w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka. Administratorem 

danych osobowych jest Centrum Gimnastyczne.

Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów wykonanych podczas Letnich Warsztatów

Gimnastycznych z wizerunkiem mojego dziecka na stronie internetowej, Facebook’u oraz 

Instagramie Centrum Gimnastycznego. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie 

z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. Oświadczam, że 

niniejszą zgodę udzielam bezterminowo i nieodpłatnie.

data czytelny	podpis	Rodzica	/	Prawnego	Opiekuna
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