
………………………………………………………….                                           ………………………………. 

imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego                                    telefon kontaktowy 

 

PISEMNA ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA  

W GRZE MIEJSKIEJ „KOZIE MLEKO- BĄDŹMY EKO” 

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko)   

 ……………………………….…….……………………………………………………………… ………………………………… 

na udział w Grze Miejskiej „Kozie mleko- bądźmy EKO” odbywającej się w dniu 23.03.2019r.na 

terenie miasta Wieruszów. 

2. Zapoznałem (-łam) się z regulaminem gry miejskiej „ Kozie mleko-bądźmy EKO”, akceptuję 

wszystkie jego postanowienia, w tym okoliczność, iż organizator dla uczestników Gry nie 

zapewnia opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, a także 

iż uczestnicy biorą udział w Grze na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. 

3. Oświadczam, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w 

grze przez moje Dziecko. 

……………………………………………………. 
   Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego* 

 
 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Wieruszowie moich i mojego dziecka danych osobowych zawartych w deklaracji w celu 
związanym z organizacją i przeprowadzeniem w/w Gry Miejskiej. 

……………………………………………………. 
   Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego* 
 
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  
 
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych oświadczam, iż  

 wyrażam zgodę * 

 nie wyrażam zgody* 
 

na nieodpłatne wykorzystywanie i  rozpowszechnianie naszego wizerunku przez Miejsko-

Gminną Bibliotekę Publiczną im. W. Reymonta w Wieruszowie, ul. Klemensa Wierusza 7-9, 

utrwalonego w postaci zdjęć i filmów z wydarzeń zorganizowanych w ramach gry miejskiej  

„Kozie mleko- bądźmy EKO”  

Niniejsza zgoda:  
 nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie;  



 obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium;  
 dotyczy umieszczania wizerunku na stronach internetowych oraz na profilach portali 

społecznościowych ww. podmiotów jak Facebook, Instagram, Google dokumenty, Youtube,  
w gazetach, Internecie;  

dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami mającymi na 

celu promocję gry miejskiej  „Kozie mleko- bądźmy eko”.  

Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 
przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu 
końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.  
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących   
i przyszłych) względem ww. podmiotu, z tytułu wykorzystania mojego wizerunku na potrzeby 
wskazane w oświadczeniu.  
        
 

…………………………………………… 

 podpis rodziców / prawnych opiekunów 

 

 

 

 

 

 


