
 

 
 

OŚWIADCZENIE 

 
Niniejszym oświadczam, że stan zdrowia mojego syna/ córki 
.......................................  pozwala na uczestnictwo w zajęciach Biała Zima 
2018 organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu 
odbywających się na sali ……………………………………………………………………………. 
w dniu ......................... 
 
...................................                                        ..................................   
(miejscowośd, data)                                      (podpis rodzica/ opiekuna) 

 
ZGODA 

 
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez organizatora i partnerów organizatora 
półkolonii, dla celów informacyjnych, reklamowych  
i marketingowych fotografii i filmów z wizerunkiem zgłoszonego uczestnika zajęd, 
zrobionych podczas zajęd. 
 
...................................                                                    ................................... 
(miejscowośd, data)                                                   (podpis rodzica/ opiekuna) 
 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna / córki na uczestnictwo w dodatkowych 
zajęciach organizowanych przez klub .................................. w dniu ………………………. 
 
...................................                                                      ................................... 
(miejscowośd, data)                                                    (podpis rodzica/ opiekuna) 
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