ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
w polsko-niemieckim turnieju piłki nożnej
w ramach Dni Cedyni 2017
25.06.2017 r. (w godzinach 16-20)
Stadion Miejski, ul. Kościuszki, 74-520 Cedynia

Nazwa drużyny
imiona i nazwiska
osób z drużyny

tel./email
opiekuna lub
kapitana
Kategoria

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

klasy I- III (7-10 lat)

Klasy IV-VI (11-14 lat)

gimnazjum (14-16 lat)

Zgłoszenie proszę przesłać mailem na adres: sekretariat@ckcedynia.pl lub dostarczyć do biura
Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu do 22.06.2017 (czwartek).

Kontakt: Organizator: Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu, 74-520 Cedynia, plac Wolności 4,
tel. 91 41 44 131, partner: miasto Bad Freienwalde

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
(Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia /Polska w Euroregionie Pomerania).

Wyrażenie zgody opiekuna prawnego (rodzica)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na:
1. Udział mojego dziecka w turnieju piłkarskim organizowanym przez Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu.
2. Podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska uczestnika we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym
konkursie i jego wynikach.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz.922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r., poz.902) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Cedyński
Ośrodek Kultury i Sportu w Cedyni, plac Wolności 4,74-520 Cedynia, w celu przeprowadzenia turnieju piłkarskiego w dniu 25.06.2017r.,
na Stadionie miejskim w Cedyni w ramach polsko-niemieckiego projekt pod nazwą Polsko- niemiecka przeszłość i przyszłość. Wspólna
codzienność. Dni Cedyni 2017.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych zostałem poinformowany przez organizatora
konkursu, że:
1. administratorem danych osobowych dziecka jest dyrektor COKiS, z siedzibą w Cedyńskim Ośrodku Kultury i Sportu, pl. Wolności
4,74-520 Cedynia;
2. dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu jednorazowego przeprowadzenia turnieju i nie będą udostępniane innym odbiorcom;
3. posiadam prawo dostępu do treści danych dziecka oraz możliwość ich poprawiania;
4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia turnieju.

…..…………………………………………………………………………..
czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica)

