
Oświadczenie rodzica/opiekuna* prawnego dziecka/podopiecznego* poniżej 10 roku życia  
uprawniające do samodzielnego korzystania z lodowiska w Brennej zarządzanego przez  

Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna (zwanym dalej OPKiS) 
 
Niniejszym wyrażam zgodę na samodzielne korzystanie z lodowiska w Brennej mojego dziecka/podopiecznego*: 
 
Imię i nazwisko dziecka/podopiecznego:……………………………………………………………………………... 
 
Data i miejsce urodzenia dziecka/podopiecznego:…………………………………………………………….... 
 
Imię nazwisko rodzica/opiekuna: …………………………………………………………            Nr tel. rodzica/opiekuna:……………………………………. 
 
Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych  
do przeprowadzenia i udokumentowania przez OPKiS (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zgadzam  
się z warunkami korzystania z lodowiska określonymi w regulaminie. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem/zapoznałam się z wszystkimi 
warunkami regulaminu lodowiska i wypełniłem/wypełniłam oświadczenia zgodnie z prawdą oraz kompletnie.  
 
Wyciąg z Regulaminu:  
„Niniejszym oświadczam, że jestem świadomy/a obowiązku przestrzegania zarządzeń obsługi lodowiska oraz postanowień regulaminu lodowiska 
i wypożyczalni sprzętu sportowego sezon 2022/23 oraz poinformowałem/am o nich moje dziecko/podopiecznego. Oświadczam, iż stan zdrowia 
mojego dziecka/podopiecznego pozwala na korzystanie z lodowiska. Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna oraz wszystkie osoby  
z nim współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności względem korzystającego z lodowiska za straty rzeczowe czy uszkodzenia ciała, które 
wystąpią przed, w trakcie bądź po skorzystaniu z lodowiska. Jako rodzic/opiekun prawny ponoszę wyłączną odpowiedzialność  
za dziecko/podopiecznego korzystające z lodowiska oraz wszystkie jego działania lub zaniechania skutkujące naruszeniem dóbr lub praw innych 
osób. Jestem świadomy/a, iż Ośrodek Promocji Kultury i sportu Gminy Brenna nie odpowiada za szkody powstałe wskutek korzystania z lodowiska 
niezgodnie z regulaminem, wskazaniami i poleceniami obsługi lodowiska czy tez wyłącznej winy użytkowników. Zaleca się, aby dzieci były 
wyposażone w kask ochronny i rękawiczki.” 

 
…………………………………………………… 

 podpis wraz z datą 
 
 

 


