
ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W TURNIEJU GIER KOMPUTEROWYCH  

Wyrażam zgodę na udział dziecka (imię i nazwisko) .............................................................................. w turnieju 

„Prus Gaming Masters” oraz na relacjonowanie gier, nagrywanie filmów i robienie zdjęć. Jednocześnie 

oświadczam, że dziecko nie ma przeciwskazań zdrowotnych na udział w zawodach. Wyrażam zgodę na 

przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu 

mojego dziecka. W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru dziecka ze szpitala.  

 

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

Miejscowość, data      podpis rodzica/opiekuna 

 OŚWIADCZENIE O POKRYCIU KOSZTÓW NAPRAW W PRZYPADKU USZKODZEŃ SPRZĘTU PRZEZ DZIECKO  

Oświadczam, że w przypadku uszkodzenia przez dziecko (imię i nazwisko) 

................................................................................................... jakiegokolwiek sprzętu udostępnionego przez 

organizatorów turnieju gier komputerowych „Prus Gaming Masters” w dniach 24-26 kwietnia 2018r. 

Zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy lub zwrotu wartości uszkodzonego sprzętu zgodnie ze 

wskazaniem organizatora.  

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

Miejscowość, data       podpis rodzica/opiekuna 

Wyrażam zgodę na:  

- przekazywanie mi informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej przez Zespół Szkół im. 

Bolesława Prusa ul. Prusa 20 oraz Firme Przemysłową Akademię Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie 

42-202 przy ulicy Kucelińskiej 22. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do wycofania 

zgody w każdym czasie.  

- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, przez Zespół Szkół im. 

Bolesława Prusa ul. Prusa 20 oraz Firmę Przemysłową Akademię Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie 

42-202 przy ulicy Kucelińskiej 22., dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 

lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800). Oświadczam, że zostałam(em) 

poinformowana(y) o prawie do wycofania zgody w każdym czasie. 

- przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) przez Zespół Szkół im. Bolesława Prusa ul. Prusa 20 

oraz Firmę Przemysłową Akademię Rozwoju z siedzibą w Częstochowie 42-202 przy ulicy Kucelińskiej 22. 

Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania 

uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich 

usunięcia.  

- wykorzystanie i przetwarzanie mojego wizerunku w fotografiach oraz materiałach video wykonanych na 

potrzebę Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa ul. Prusa 20 oraz firmę Przemysłowa Akademia Rozwoju, ul. 

Kucelińska 22, 42 -200 Częstochowa  

 

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

Miejscowość, data       podpis rodzica/opiekuna 

 


