
   
 

 

ZGODA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ DZIECKA 

NIELETNIEGO W TURNIEJU KOSZYKÓWKI ONE x ONE MOSiR CUP 

 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego dziecka 

 

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

    (imię i nazwisko dziecka) 

w  turnieju koszykówki, której organizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu  

z siedzibą przy ulicy Barlickiego 13, 45-083 Opole oraz Opolski Związek Koszykówki przy ulicy 

Damrota 6, 45-064 Opole. 

 

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem turnieju koszykówki ONE x 

ONE PATRIOTIC CUP w Opolu i akceptuję jego postanowienia. 

 

 

 

 

 

………………………………………………… 

                                 (data i podpis) 

 

 

 

*Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

ZGODA NA NIEODPŁATNE  WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I PRZETWARZANIE DANYCH W POSTACI 

WIZERUNKU, IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA W ZWIĄZKU Z  UDZIAŁEM W TURNIEJU KOSZYKÓWKI 

ONE x ONE PATRIOTIC CUP 

 

Ja, niżej podpisana/y …………………………………………..(imię i nazwisko) oświadczam, że 

zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego 

dziecka  w związku z udziałem w turnieju  koszykówki ONE x ONE MOSiR CUP organizowanym 

przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu z siedzibą przy ulicy Barlickiego 13, 45-083 

Opole oraz Opolski Związek Koszykówki przy ulicy Damrota 6, 45-064 Opole.  

Zgoda dotyczy utrwalania jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach, w tym na 

publikowanie fotografii, filmu, dokumentacji filmowej lub dźwiękowej, która powstała w 

ramach  organizacji  i przeprowadzenia turnieju w związku z realizacją  działań promocyjnych 

Administratorów. 

 

Niniejsza zgoda:  

• jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie;  

• obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium;  

• dotyczy umieszczania wizerunku na stronie internetowej MOSiR, na oficjalnym  

fanpage MOSIR na Facebook 

Wizerunek mojego dziecka 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. 

Niniejsza zgoda może zostać w każdej chwili odwołana poprzez złożenie pisemnego 

oświadczenia u Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na  podany adres 

e-mail: iod@mosir.opole.pl. Zostałam/em poinformowana/y, że wyrażenie zgody  jest 

dobrowolne. 

 

 

………………………………………………… 

                      (data i podpis opiekuna) 

 

Zezwalam / nie zezwalam* na wykorzystanie danych osobowych  mojego dziecka w zakresie 

mojego imienia, nazwiska w związku z  publikacją  informacji o wynikach osiągniętych w 

turnieju na stronie internetowej MOSIR, na fanpage MOSIR na Facebook. 

 

      

                             

………………………………………………… 

              (data i podpis opiekuna)            

mailto:iod@mosir.opole.pl

