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Załącznik nr 3 

Oświadczenia 

1. Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………... oświadczam, że biorę udział w „Turnieju 
Ekologicznym” na własną odpowiedzialność i przyjmuję do wiadomości regulamin „Turnieju 
Ekologicznego”.  
Oświadczam, że startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych 
do uczestnictwa w tego typu zawodach. 

.......................................................                                     ........................................................... 
(data)                                                                                 (^czytelny podpis uczestnika/op. prawnego) 

 
 

2. Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………..... oświadczam, że biorę udział w „Turnieju 
Ekologicznym” na własną odpowiedzialność i przyjmuję do wiadomości regulamin „Turnieju 
Ekologicznego”.  
 
Oświadczam, że startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych 
do uczestnictwa w tego typu zawodach. 

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

(data)                                                                               (^czytelny podpis uczestnika/op. prawnego) 

 

3. Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………........ oświadczam, że biorę udział w „Turnieju 
Ekologicznym” na własną odpowiedzialność i przyjmuję do wiadomości regulamin „Turnieju 
Ekologicznego”.  
 
Oświadczam, że startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych 
do uczestnictwa w tego typu zawodach. 
 

.......................................................                                     ........................................................... 
(data)                                                                                  (^czytelny podpis uczestnika/op. prawnego) 

 

4. Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………........ oświadczam, że biorę udział w „Turnieju 
Ekologicznym” na własną odpowiedzialność i przyjmuję do wiadomości regulamin „Turnieju 
Ekologicznego”.  
 
Oświadczam, że startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych 
do uczestnictwa w tego typu zawodach. 
 

.......................................................                                     ........................................................... 
(data)                                                                                  (^czytelny podpis uczestnika/op. prawnego) 
 

5. Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………........ oświadczam, że biorę udział w „Turnieju 
Ekologicznym” na własną odpowiedzialność i przyjmuję do wiadomości regulamin „Turnieju 
Ekologicznego”.  
 
Oświadczam, że startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych 
do uczestnictwa w tego typu zawodach. 
 

.......................................................                                     ........................................................... 
(data)                                                                                  (^czytelny podpis uczestnika/op. prawnego) 

 

^ podpisują wszystkie osoby dorosłe a za osoby niepełnoletnie opiekun prawny/rodzic 
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*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 ze zmianami) oraz 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 przez Mazowiecki 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego mieszczący się przy ul. Czereśniowej 98, 02-456 Warszawa w celu 

udziału w Turnieju Ekologicznym.  

*Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne 

oraz o przysługującym mi prawie wglądu do danych, ich poprawienia, a także o prawie sprzeciwu 

wobec przetwarzania oraz wobec przekazywania moich danych osobowych innym podmiotom. 

*Przyjmuję do wiadomości, że informacje na temat moich danych osobowych przetwarzanych przez 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, udzielane mi będą na podstawie 

pisemnego wniosku oraz , że z prawa do uzgodnienia takich informacji mogę korzystać nie częściej niż 

raz na sześć miesięcy. 

*Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych współorganizatorom 

Turnieju i sponsorom turnieju:  Nadleśnictwu Płońsk, Bankowi Spółdzielczemu w Płońsku oraz 

Urzędowi Miejskiemu w Nasielsku i sponsorom: Urzędowi Miasta w Płońsku,  Urzędowi Gminy w 

Płońsku, BDG Consulting.   

* podpisują wszystkie osoby dorosłe  

.......................................................                       ........................................................... 
(data)                                                                                          (*czytelny podpis uczestnika) 

 

 
 

.......................................................                       ........................................................... 
(data)                                                                                          (*czytelny podpis uczestnika) 

 
 

 

.......................................................                       ........................................................... 
(data)                                                                                          (*czytelny podpis uczestnika) 
 

 
.......................................................                       ........................................................... 
(data)                                                                                          (*czytelny podpis uczestnika) 

 

 
.......................................................                       ........................................................... 
(data)                                                                                          (*czytelny podpis uczestnika) 
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*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku  zgodnie z 

wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 

883 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016 przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego mieszczący się przy ul. Czereśniowej 98, 

02-456 Warszawa w celu udziału w Turnieju Ekologicznym oraz publikację mojego wizerunku w celach 

dokumentacyjnych i promocyjnych Turnieju Ekologicznego oraz w materiałach MODR Warszawa, 

Nadleśnictwa Płońsk, Banku Spółdzielczego w Płońsku oraz Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz w 

gazetach lokalnych i wydawnictwach współorganizatorów. 

* podpisują wszystkie osoby dorosłe  

.................................................                                             ........................................................... 
(data)                                                                                          (*czytelny podpis uczestnika) 
 

.................................................                                             ........................................................... 
(data)                                                                                          (*czytelny podpis uczestnika) 
 

.................................................                                             ........................................................... 
(data)                                                                                          (*czytelny podpis uczestnika) 

 

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka 

……………………………………………………….…. zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 ze zmianami) oraz Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 przez Mazowiecki Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego mieszczący się przy ul. Czereśniowej 98, 02-456 Warszawa w celu udziału w 

Turnieju Ekologicznym oraz udostępnienie jego danych osobowych współorganizatorom i sponsorom. 

.......................................................                                     ........................................................... 
(data)                                                                                          (**czytelny podpis opiekuna prawnego) 

 
 

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka 

……………………………………………………….…. zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 ze zmianami) oraz Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 przez Mazowiecki Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego mieszczący się przy ul. Czereśniowej 98, 02-456 Warszawa w celu udziału w 

Turnieju Ekologicznym oraz udostępnienie jego danych osobowych współorganizatorom i sponsorom. 

.......................................................                                     ........................................................... 
(data)                                                                                          (**czytelny podpis opiekuna prawnego) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka 

……………………………………………………….…. zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 ze zmianami) oraz Rozporządzenia 
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 przez Mazowiecki Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego mieszczący się przy ul. Czereśniowej 98, 02-456 Warszawa w celu udziału w 

Turnieju Ekologicznym oraz udostępnienie jego danych osobowych współorganizatorom i sponsorom. 

.......................................................                                     ........................................................... 
(data)                                                                                          (**czytelny podpis opiekuna prawnego) 

 
**Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka 

……………………………………………………….…. zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 ze zmianami) oraz Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 przez Mazowiecki Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego mieszczący się przy ul. Czereśniowej 98, 02-456 Warszawa w celu udziału w 

Turnieju Ekologicznym oraz udostępnienie jego danych osobowych współorganizatorom i sponsorom. 

 

.......................................................                                     ........................................................... 
(data)                                                                                          (**czytelny podpis opiekuna prawnego) 

 

 
 

 

 

Zapoznałem/łam się z regulaminem i w pełni akceptuję  jego postanowienia, w tym postanowienia 

dotyczące przypadków ponoszenia/wyłączenia odpowiedzialności. ***podpisują osoby dorosłe  

.......................................................                                     ........................................................... 
(data)                                                                                                        (***czytelny podpis) 

 

.......................................................                                     ........................................................... 
(data)                                                                                                         (***czytelny podpis) 
 

.......................................................                                     ........................................................... 
(data)                                                                                                         (***czytelny podpis) 

 

 

 

 
 


