
Formularz uczestnika  
„KURS DLA MŁODYCH - EUREKA” w dniach 28-30.10.2022  

  

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA    

NUMER TELEFONU UCZESTNIKA    

ADRES ZAMIESZKANIA 
UCZESTNIKA    

IMIĘ I NAZWISKO   
OPIEKUNÓW PRAWNYCH    

NUMER TEL. OPIEKUNA PRAWNEGO    

DODATKOWY NUMER 
KONTAKTOWY    

  

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

1. Wyrażam zgodę na udział syna/córki/podopiecznego/podopiecznej* ______________________ 
w Kursie dla Młodych - Eureka w dniach 28-30.10.2022 organizowanym w Domu Parafialnym 
przy Sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku - Chwałowicach  
(ul. Działkowców 1; 44-200 Rybnik) przez Wspólnotę Jezusa Miłosiernego Young.  

2. Oświadczam, że mój/moja* syn/córka/podopieczny/podopieczna* nie ma przeciwwskazań 
zdrowotnych do udziału w wyżej wymienionym kursie.  

3. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, 
hospitalizacją i zabiegami chirurgicznymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia 
mojego/mojej* syna/córki/podopiecznego/podopiecznej* przez opiekunów w czasie trwania kursu.  

4. Jednocześnie informuję, że syn/córka/podopieczny/podopieczna*:  
• choruje/nie choruje* na przewlekłe choroby:__________________________________________  
• jest uczulony(a)/nie jest uczulony(a):________________________________________________  
5. Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi:  

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________  

6. Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez 
moje dziecko, a także szkody majątkowe i niemajątkowe wyrządzone przez moje dziecka u innych 
osób przebywających na terenie domu parafialnego i poza nim.  

7. Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania z kursu mojego/mojej 
syna/córki/podopiecznej/podopiecznego* w przypadku posiadania i/lub zażywania 
niedozwolonych substancji (narkotyki, alkohol, dopalacze, papierosy) oraz w przypadku gdy 
zachowanie dziecka zagraża zdrowiu lub życiu jego bądź innych uczestników kursu.  

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego 
dziecka wskazanych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do zorganizowania 



i przeprowadzenia kursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).  

9. Zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpiecznego dotarcia na miejsce kursu i powrotu do 
domu po jego zakończeniu. 

10. Prawidłowość powyższych informacji potwierdzam.  
  
  
  
___________________      _______________________________ 
miejscowość, data            podpis rodzica/opiekuna prawnego  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
KONTAKT DO ORGANIZATORA:  
KS. ADRIAN CHOJNICKI tel. 664740775  
BARBARA PODLEŚNY tel. 605375587  
 


	OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

