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OŚWIADCZENIE 
o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach sportowych 

 
 
 
 
 
Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………………………, rok urodzenia …………………….. nr tel. 
……………………………………………. oświadczam, że jestem zdolny do udziału w treningu pływackim „Open Water” i że brak jest jakichkolwiek 
przeciwwskazań do mojego czynnego uczestnictwa w treningu. Oświadczam, że mój udział w zajęciach jest równoznaczny z akceptacją 
regulaminu zajęć i nie mam żadnych zastrzeżeń dot. regulaminu. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu treningów. 
Oświadczam, że jeżeli jestem chory na jakiekolwiek choroby mogące wpłynąć na udział w zajęciach to zobowiązuję się do poinformowania 
służb medycznych, w szczególności w sytuacji udzielenia przez te służby pomocy. 
 
Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka lub podopiecznego przez GRW w celach 
promocyjnych i marketingowych w związku z organizacją i przeprowadzeniem treningów. 
 
Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Gdańskie Ratownictwo Wodne dla potrzeb treningów 
pływackich „Open Water”. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w treningu zgodnie z 
postanowieniami regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania 
oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. GRW może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją treningów 
pływackich. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gdańskie Ratownictwo Wodne z siedzibą w Gdańsku (adres: Traugutta 

14, 80-221 Gdańsk) zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

w celach marketingowych obejmujące przesłanie informacji drogą telefoniczną, pocztową lub poprzez e-mail. Niniejsza zgoda obejmuje 

przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałem/AM poinformowany/a o 

przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym 

czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że niepełnoletni jest zdolny do udziału w treningach pływackich „Open Water” i że brak jest jakichkolwiek 
przeciwwskazań do jego czynnego uczestnictwa w treningach. Oświadczam, że udział nieletniego w zajęciach jest równoznaczny z 
akceptacją regulaminu treningów i nie mam żadnych zastrzeżeń dot. regulaminu. Oświadczam, że zapoznałem się oraz nieletniego z treścią 
regulaminu treningów. 
 
Oświadczam, że jeżeli małoletni jest chory na jakiekolwiek choroby mogące wpłynąć na udział w treningach to zobowiązuje się do 
poinformowania służb medycznych, w szczególności w sytuacji udzielania przez te służby pomocy. Oświadczam, że biorę udział w 
treningach pływackich „Open Water” na własną odpowiedzialność/ że małoletni bierze udział w treningach pływackich „Open Water”  na 
moją odpowiedzialność* i w razie choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością, 
uczestnictwem moim lub dziecka w tych zajęciach, nie będę rościł żadnych żądań wobec GRW. 
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