
 

SEKCJA JUDO MDK KRAKÓW – ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH 

 Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………………………… 

w zajęciach sekcji judo, oraz ewentualny przejazd i start w sparingach, turniejach towarzyskich i zawodach oficjalnych, obozach oraz 

innych formach wynikających z planu pracy sekcji w roku szkolnym 2014/2015.  

Dodatkowo ZGADZAM / NIE ZGADZAM (niepotrzebne skreślić)  się na samodzielny powrót dziecka po zajęciach do domu. 

Dodatkowe informacje na temat dziecka, które mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki: 

………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 

TELEFON KONTAKTOWY DO RODZICÓW:…………………………………………………………………………………………. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych powyżej w zakresie niezbędnym dla ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dziecka. 

 

...................................               .......................................................................... 
(miejscowość, data)       (czytelny podpis Rodziców lub prawnych opiekunów) 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM W TRENINGACH: 

1. Wypełnienie druku zapisu lub kontynuacji zajęć w MDK 
2. Wypełnienie z zwrot powyższej zgody do na udział w zajęciach judo. 
3. Zgoda (zaświadczenie) lekarza rodzinnego na udział w zajęciach rekreacyjno – sportowych (GRUPA 5,6 i 7 lekarz sportowy!). 
4. Wpłata ustalonej na zebraniu kwoty na obowiązkowe ubezpieczenie grupowe NNW dla osób trenujących. 
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