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ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W TEŚCIE UMIEJETNOŚCI PŁYWACKICH  

DLA KANDYDATÓW DO GRUPY PŁYWACKIEJ 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE „PIĘCIOBÓJ POLSKI” - CWKS LEGIA 
 
 
 

       
        Miejscowość, data 

 
 

               
Imię i nazwisko dziecka       Rocznik   

 
 
Jako rodzic lub prawny opiekun wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w teście umiejętności pływackich dla kandydatów 
do grupy pływackiej, organizowanym przez Stowarzyszenie „Pięciobój Polski” – CWKS Legia. Oświadczam, że dziecko znajduje 
się w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, oraz że nie istnieją żadne przeciwskazania medyczne do jego uczestnictwa  
w teście umiejętności pływackich dla kandydatów do grupy pływackiej. W przeciwnym razie ponoszę całkowitą 
odpowiedzialność za ich skutki. Przyjmując do wiadomości ryzyko uszkodzenia ciała, uprawniam Organizatorów testu 
umiejętności pływackich dla kandydatów do grupy pływackiej – w razie takiej konieczności – do zapewnienia mojemu dziecku 
świadczeń zdrowotnych celem zachowania, ratowania, przywracania oraz poprawy zdrowia. Oświadczam, że w przypadku nie 
przestrzegania przez moje dziecko zasad ustalonych przez Organizatora, dotyczących przebiegu i organizacji testu 
umiejętności pływackich dla kandydatów do grupy pływackiej co przyczyniłoby się do powstania szkód u mojego dziecka,  
u osób trzecich lub nawet Organizatora, jako rodzic lub opiekun prawny ponoszę za to pełną odpowiedzialność.  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu przeprowadzenia testu umiejętności 
pływackich dla kandydatów do grupy pływackiej. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) jest Stowarzyszenie „Pięciobój Polski” -  CWKS Legia  
z siedzibą w Warszawie 01-494, ul. Waldorffa 8a. Podanie danych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane dotyczą, ma 
prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 
 
Powyższe oświadczenie podpisuję na zasadzie dobrowolności, z pełną świadomością konsekwencji zrzeczenia się określonych 
wyżej roszczeń. 

 

 

               
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego    Podpis rodzica / opiekuna prawnego 
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