Wzór nr 4

1..........................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

...........................................................................................................
(adres zamieszkania )

2.........................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

...........................................................................................................
(adres zamieszkania )

OŚWIADCZENIE DLA PZMWiNW
Oświadczamy, że my niżej podpisani będąc ustawowymi opiekunami małoletniego/niej,
wyrażamy zgodę na uprawianie turystyki wodnej przez naszego syna/córkę/podopiecznego:
........................................................................................................................................................
(imię i nazwisko syna/córki/podopiecznego)

Jednocześnie oświadczamy, że posiada on/ona umiejętność pływania.

1. ......................................................
podpis oświadczającego

2. ......................................................
............................................................
miejscowość i data

podpis oświadczającego

*Oświadczam, że jestem jedynym prawnym opiekunem................................................................................
(imię i nazwisko syna/córki/podopiecznego)

......................................................
podpis oświadczającego
*Dodatkowo wypełnia rodzic samotnie wychowujący dziecko.

Wzór nr 4

Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, ul.
Nowogrodzka 40, 00-691 Warszawa, tel. 22 617 44 49, motorowodniacy@motorowodniacy.org.
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia zgody na uprawianie przez dziecko
turystyki wodnej.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy będącej przedmiotem
zgody, wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze a wynikających z przepisów
prawa cywilnego oraz dla realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych jakim
jest ustalanie i dochodzenie ewentualnych roszczeń.
Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa dziecka w turystyce wodnej, zaś ich niepodanie
uniemożliwi uprawianie turystyki wodnej przez dziecko.
Dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia umowy będącej przedmiotem oświadczenia oraz do
upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, w tym w celach marketingowych, do wniesienia
skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWODNY I NARCIARSTWA WODNEGO

Polish Motorboat and Water Ski Association

ZAŁĄCZNIK NR 2A
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
niepełnoletniego uczestnika szkolenia/egzaminu w
związku ze stanem epidemii covid-19
W związku z nadzwyczajną sytuacją dotyczącą epidemii COVID-19 jestem świadomy/a istniejącego
zagrożenia epidemicznego i wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/córki/podopiecznego
(imię i nazwisko)……………………………………………………………………w szkoleniu i/lub egzaminie
na moje ryzyko oraz oświadczam, że:
1. Nie jest objęty/a kwarantanną.
2. Nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu i/lub egzaminie.
3. W razie jakichkolwiek objawów COVID-19 powstrzyma się od uczestnictwa w szkoleniu i/lub
4.

5.

6.
7.

8.

egzaminie.
Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała syna/córki/podopiecznego przed rozpoczęciem
szkolenia i/lub egzaminu (w miejscu wskazanym przez pracownika ośrodka) i oświadczam, że
zaniecha on/ona udziału w szkoleniu i/lub egzaminie w razie stwierdzenia podwyższonej
temperatury (powyżej 37 0C).
Zobowiązuję się, że przez cały czas przebywania na terenie ośrodka
szkoleniowego/egzaminacyjnego syn/córka/podopieczny pozostawać będzie w maseczce
chroniącej nos i usta. Wyjątek stanowi procedura weryfikacji tożsamości, która odbędzie się w
miejscu wskazanym przez pracownika ośrodka z uwzględnieniem szczególnych środków
ostrożności.
Zobowiązuję się, że syn/córka/podopieczny dokonywać będzie dezynfekcji rąk w miejscach
wskazanych przez pracownika ośrodka.
Zobowiązuję się, że syn/córka/podopieczny przestrzegać będzie wytycznych i zaleceń w zakresie
poruszania się po ośrodku (wyłącznie wskazanymi ciągami komunikacyjnymi) i przestrzegania
zasady zachowania dystansu od innych osób.
Deklaruję, że mój syn/córka/podopieczny będzie uczestniczyć w szkoleniu i/lub egzaminie na moją
odpowiedzialność i świadomy/a ryzyk związanych z epidemią oświadczam, iż zrzekam się w
najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo wszelkich roszczeń wobec organizatorów szkolenia
i egzaminu, w szczególności wobec Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.
…………………………………………………….
Miejscowość, data
…………………………………………………….
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

00-691 Warszawa,
ul. Nowogrodzka 40,
tel.(48 22) 617 44 49
fax. (48 22) 617 09 84;
www.motorowodniacy.org ; e-mail: motorowodniacy@motorowodniacy.org

NIP 113-03-44-603

