
KARTA UCZESTNIKA ZAJĘĆ SPORTOWYCH UKS PIJARKI 

 
Nazwisko …………………….…….………………………..… Imię …………...................……………………………… 

Data urodzenia …………………………………..……….…..… Pesel …….………………..…...………………………... 

Adres zamieszkania ……………………………………….……………………………………..………………………….. 

Adres e-mail  ……………….. ………………………..………….... Tel rodziców ………………...................…………… 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA  RODZIC/LEKARZ 

 
Oświadczam, że syn (córka) …………………………………………. jest zdrowy(a) i może być uczestnikiem 

zajęć realizowanych przez UKS PIJARKI 

 

………………………………. 

podpis rodzica/lekarza   

 
       Jednocześnie jestem zobowiązany do przyprowadzania i odbierania dziecka na i z zajęć  ( instruktor odpowiada za bezpieczeństwo dziecka tylko w 
godzinach zajęć ujętych w grafiku).Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z  regulaminem, który jest na stronie https://www.psp.rzeszow.pijarki.pl/uks-

pijarki  i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 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, zwane RODO, administratorem danych osobowych jest UKS PIJARKI a osobami odpowiedzialnymi za dane 

wrażliwe są trenerzy poszczególnych grup wiekowych 
 

 

Rzeszów, dnia …………………….                                              Podpis rodzica …………………….. 
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