
                                                                                                     
 

 

Zadanie publiczne „Pisą na szlaku Wańkowicza – IV edycja zawodów kajakowych” jest współfinansowane ze środków 

Powiatu Piskiego  

KARTA ZGŁOSZENIOWA  

na zawody kajakowe w ramach zadania publicznego „Pisą na szlaku Wańkowicza – IV 

edycja zawodów kajakowych” współfinansowanego ze środków Powiatu Piskiego 

KATEGORIA: OPEN (INDYWIDUALNA); RODZINNA; VIP (zaznaczyć prawidłową) 

 

I. DANE UCZESTNIKA  

Imię:    ………………………………………………………………………..………….. 

Nazwisko:  ……………………………………………………………………………………. 

Adres:    …………………………………………………………............................... 

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

Telefon/mail:   ……………………………………………………………………………………. 

Rok urodzenia:  …………….…………………………………………………………………….. 

 

 

II. DANE UCZESTNIKA –CÓRKA/SYNA (wypełnić w przypadku niepełnoletniego uczestnika: kategoria OPEN, 

RODZINNA) 
 

Imię:  ………………………………………………………………………..………….. 

Nazwisko: ……………………………………………………………………………………. 

Adres:   …………………………………………………………...............................  

  ……………………………………………………………………………………. 

Telefon/mail:  ……………………………………………………………………………………. 

Rok urodzenia: …………….…………………………………………………………………….. 

 

 

   …………………………………………….. 

                              Data i czytelny podpis 

 



                                                                                                     
 

 

Zadanie publiczne „Pisą na szlaku Wańkowicza – IV edycja zawodów kajakowych” jest współfinansowane ze środków 

Powiatu Piskiego  

................................  
Miejscowość, data 

 

OŚWIADCZENIE  

Ja, niżej podpisana/podpisany …………………………………………………………………………….…………. 

oświadczam, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych do mojego udziału w zawodach 

kajakowych, kategoria ………………………………………………… organizowanych przez PISKI KLUB 

TAEKWONDO W PISZU w ramach zadania publicznego „Pisą na szlaku Wańkowicza – IV edycja 

zawodów kajakowych” współfinansowanego ze środków Powiatu Piskiego.  

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

................................  
Miejscowość, data 

 

 

OŚWIADCZENIE  

Ja, niżej podpisana/podpisany ………………………………….…………………………….…………….………………. 

oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem udziału w zawodach kajakowych, 

organizowanych przez PISKI KLUB TAEKWONDO W PISZU w ramach zadania publicznego „Pisą 

na szlaku Wańkowicza – IV edycja zawodów kajakowych” współfinansowanego ze środków 

Powiatu Piskiego 

 

 

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

                              Data i czytelny podpis 



                                                                                                     
 

 

Zadanie publiczne „Pisą na szlaku Wańkowicza – IV edycja zawodów kajakowych” jest współfinansowane ze środków 

Powiatu Piskiego  

................................  
Miejscowość, data 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU  

 

Ja, niżej podpisana/podpisany ……………………………………………………………..….………………………..…, 

na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie  autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 

1994 r. (DZ.U. z 2021 r., poz. 1062), oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, 

wielokrotne rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez publikację zdjęć oraz materiału 

wideo na stronach www, w powstałych publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich 

pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji na potrzeby realizacji i promocji 

zawodów kajakowych, organizowanych przez PISKI KLUB TAEKWONDO W PISZU w ramach 

zadania publicznego „Pisą na szlaku Wańkowicza – IV edycja zawodów kajakowych” 

współfinansowanego ze środków Powiatu Piskiego. Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia  

i materiały nie naruszają moich dóbr osobistych. Niniejsza zgoda:  

 nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne  

 dotyczy wszelkich zdjęć z moim udziałem wykonanych podczas działań związanych  

z realizacją zawodów  

 wizerunek 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 Piskiego Klubu Taekwondo w Piszu z tytułu wykorzystania mojego 

wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu. 

 

 

 

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

                              Data i czytelny podpis 

 

 

 



                                                                                                     
 

 

Zadanie publiczne „Pisą na szlaku Wańkowicza – IV edycja zawodów kajakowych” jest współfinansowane ze środków 

Powiatu Piskiego  

................................  
Miejscowość, data 

 

OŚWIADCZENIE  
(wypełnić w przypadku niepełnoletniego uczestnika-kategoria: OPEN, RODZINNA) 

 

Ja, niżej podpisana/podpisany …………………………………………………………….…………. oświadczam, 

że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna …………………………………………………………. 

w zawodach kajakowych, kategoria ………………………………………………… organizowanych przez 

PISKI KLUB TAEKWONDO W PISZU w ramach zadania publicznego „Pisą na szlaku Wańkowicza 

– IV edycja zawodów kajakowych” współfinansowanego ze środków Powiatu Piskiego.  

 

Oświadczam, iż stan zdrowia mojej córki/mojego syna …………………………………………………………. 

pozwala na udział w/w imprezie i nie ma przeciwwskazań do jej/jego udziału w zawodach. 

 

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

                              Data i czytelny podpis 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

................................  
Miejscowość, data 

 

OŚWIADCZENIE  
(wypełnić w przypadku niepełnoletniego uczestnika- kategoria: OPEN, RODZINNA) 

 

Ja, niżej podpisana/podpisany ……………………………………………..……………………………….………………. 

oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem udziału w zawodach kajakowych, 

organizowanych przez PISKI KLUB TAEKWONDO W PISZU w ramach zadania publicznego „Pisą 

na szlaku Wańkowicza – IV edycja zawodów kajakowych” współfinansowanego ze środków 

Powiatu Piskiego.  

 

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

                              Data i czytelny podpis 



                                                                                                     
 

 

Zadanie publiczne „Pisą na szlaku Wańkowicza – IV edycja zawodów kajakowych” jest współfinansowane ze środków 

Powiatu Piskiego  

................................  
Miejscowość, data 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 
(wypełnić w przypadku niepełnoletniego uczestnika- kategoria: OPEN, RODZINNA) 

 

Ja niżej podpisana/podpisany…………………………………………………………………………………………, na 

podstawie art. 81 ust. 1. ustawy o prawie  autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 

1994 r (DZ.U. z 2021 r., poz. 1062), oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, 

wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku mojej córki/mojego syna ……………………………………. 

poprzez publikację zdjęć oraz materiału wideo na stronach www, w powstałych publikacjach 

oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji na 

potrzeby realizacji i promocji zawodów kajakowych, organizowanych przez PISKI KLUB 

TAEKWONDO W PISZU w ramach zadania publicznego „Pisą na szlaku Wańkowicza – IV edycja 

zawodów kajakowych” współfinansowanego ze środków Powiatu Piskiego. Jednocześnie 

oświadczam, że zdjęcia i materiały nie naruszają moich dóbr osobistych mojej córki/mojego 

syna. Niniejsza zgoda: 

 nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne  

 dotyczy wszelkich zdjęć z udziałem mojego dziecka wykonanych podczas działań 

związanych  z realizacją zawodów  

 wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania 

obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego 

  

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących  

i przyszłych) względem PISKIEGO KLUBU TAEKWONDO W PISZU z tytułu wykorzystania  

wizerunku mojego dziecka na potrzeby jak w oświadczeniu. 

 

 

 

 

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

                              Data i czytelny podpis 

 

 


