REGULAMIN
DZIEŃ KOBIET W RAJTUZACH Z MOSIREM RYBNIK

1.

Organizator
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku, przy ulicy Gliwickiej 72, 44-200 w Rybniku.

2.

Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia imprezy rekreacyjnej dla kobiet pod nazwą „Dzień
Kobiet w Rajtuzach” (dalej: Impreza).

3.

Termin
8 marca 2019 r. (piątek) w godzinach 17:00-19:00.

4.

Miejsce:
Stadion Lekkoatletyczny, przy ul. Gliwickiej 72 w Rybniku (wejście od ulicy Żużlowej).

5.

Wstęp na imprezę jest bezpłatny i otwarty dla kobiet w rajtuzach (leginsach, rajstopach,
podkolanówkach…), uczestniczki mogą swobodnie w niej uczestniczyć bez okazania biletów. Impreza nie
jest imprezową masową.

6.

Ideą imprezy jest wspólna zabawa w sportowym duchu.

7.

Program:
a. Rozgrzewka np.: FITNESS, ZUMBA
b. wspólne 5 okrążeń ze startu wspólnego
c. Mistrzostwa w Rzucie Rajtuzą – szczegółowe informacje załącznik nr1
d. dekoracja Miss w Rajtuzach – szczegółowe informacje załącznik nr 2
e.

wybory Miss Radia 90 – szczegółowe informacje załącznik nr 3

8.

Dla finiszerek przygotowaliśmy drobne upominki.

9.

Wstęp na teren Imprezy dla osób, które nie ukończyły 13 roku życia dozwolony jest wyłącznie pod opieką
osoby dorosłej. Wstęp na teren Imprezy dla osób, po ukończeniu 13 roku życia, ale przed ukończeniem
18 roku życia, dozwolony jest pod opieką osoby dorosłej albo po przekazaniu Organizatorowi pisemnego
oświadczenia opiekuna prawnego zezwalającego takiej osobie na przebywanie na terenie Imprezy bez
opieki osoby dorosłej.

10. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
a. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych
lub innych podobnie działających środków,
b. posiadającym broń lub inne niebezpieczne, materiały wybuchowe, petardy, fajerwerki lub inne
wyroby pirotechniczne,
c. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie
bezpieczeństwa lub porządku imprezy,
d. posiadającym inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, środki lub substancje, a także
napoje alkoholowe.
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11. W czasie Imprezy Organizator oraz uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej
terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
12. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są
zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w
szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz regulaminu obiektu.
13. Każdy uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego
wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej
licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania
w dowolnej formie oraz wprowadzania do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji
imprez MOSiR Rybnik, udostępniania sponsorom oraz partnerom biegu w celu ich promocji w kontekście
udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach MOSiR Rybnik, na promocyjnych
materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach
telewizyjnych i radiowych.
14. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z Klauzulą informacyjną zgodnie z art. 13 RODO,
stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
15. Każdy uczestnik zobowiązany jest zapoznać się i podpisać oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 4 do
niniejszego Regulaminu, przed startem w dniu imprezy.
16. Każdy uczestnik/rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany wyrazić zgodę na przetwarzanie
swoich/swojego dziecka danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku dla potrzeb
sprawozdawczych z imprezy.
17. Organizator udostępnia Regulamin przez jego wystawienie w widocznym miejscu w trakcie trwania
Imprezy, w szczególności przy wejściach na teren Imprezy. Ponadto Regulamin jest dostępny na stronie
www.mosir.rybnik.pl w odpowiedniej aktualności.
14. Uczestnictwo w Imprezie jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.
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Załącznik nr 1
Regulamin
MISTRZOSTWA W RZUCIE RAJUZĄ

I.
Termin i miejsce:
8.03.2019 r. piątek – godz. 17:30 na stadionie LA w Rybniku przy ul. Gliwickiej 72
II.
Uczestnictwo:
- tylko dla pań które wzięły udział we wspólnej rozgrzewce podczas imprezy „Dzień Kobiet w Rajtuzach” oraz
przebiegły/przeszły 2km ze startu wspólnego,
- zawody prowadzone będą w kategorii OPEN,
- udział bezpłatny
III.
Zgłoszenia:
- przyjmowane będą zaraz po przebiegnięciu/przejściu 2 km, bezpośrednio przed rzutem, w odpowiednio
oznaczonym namiocie znajdującym się na płycie stadionu LA
IV.
Kategorie:
- OPEN
V.
Zasady rozgrywania:
- każda zawodniczka wykonuje dwa rzuty rajtuzą – każdy rzut jest punktowany zgodnie z regułą:
- rzut na odległość pola 0-5 m – 0 punktów
- rzut na odległość pola 5-10 m – 5 punktów
- rzut na odległość pola 10-15 m – 10 punktów
- rzut na odległość pola 15-20 m – 15 punktów
- rzut rajtuzą w rozmiarze 2, 100% poliamid,
- rzut traktuje się jako zaliczony tylko wtedy jeżeli rajtuzą wyląduje w wyznaczonej szerokości toru oraz gdy
zawodniczka nie przekroczy linii rzutu,
- odległość mierzona będzie od linii rzutu, w przedziałach co 5 m,
- technika rzutu dowolna,
- rajtuza może być zwinięta, nie dopuszcza się supłów na rajtuzie, węzłów itp.
- kategorycznie zabrania się wkładania obciążenia do rajtuzy
- najlepszy wynik - suma punktów obu rzutów - wskaże zwycięzców, a w przypadku tej samej ilości punktów,
przeprowadzona zostanie dogrywa: jeden rzut, w ramach którego decydować o zwycięstwie będzie dalszy rzut.
VI.
Wygrane:
- zdobywczynie miejsc I-III otrzymają trofeum,
- zwyciężczynię należy tytułować przez cały rok Mistrzem w Rzucie Rajtuzą.
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Załącznik nr 2
Regulamin
MISS W RAJTUZACH

I.
Termin i miejsce:
- 8.03.2019 r. piątek – od godz. 17:00 na stadionie LA w Rybniku przy ul. Gliwickiej 72
- werdykt oraz dekoracja około godziny 18:45
II.
Uczestnictwo:
- dla pań które biorą udział w imprezie „Dzień Kobiet w Rajtuzach”,
- udział bezpłatny
III.
Zgłoszenia
- uczestnictwo w imprezie „Dzień Kobiet w Rajtuzach” jest jednoznaczne z wzięciem udziału w wyborach MISS w
Rajtuzach ☺
IV.
Kategorie
- OPEN
V.
Zasady rozgrywania:
1. Trzyosobowe jury.
2. Jury w swojej ocenie Miss w Rajtuzach bierze pod uwagę:
- pomysłowość na strój - głównym czynnikiem będą rajstopy,
- charyzmę, czar i urok Pań,
- zaangażowanie w rozgrzewkę, bieg/marsz na 2 km oraz “Rzut Rajuzą”.
VI.
Wygrane:
- zdobywczynie miejsc I-III otrzymają szarfy
- zwyciężczynię należy tytułować przez cały rok Miss w Rajtuzach

Rybnik, 25.02.2019 r.
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Załącznik nr 3
Regulamin
MISS RADIA 90

I.
Termin i miejsce:
- 8.03.2019 r. piątek – od godz. 17:00 na stadionie LA w Rybniku przy ul. Gliwickiej 72
- werdykt oraz dekoracja około godziny 18:45
II.
Uczestnictwo:
- dla pań które biorą udział w imprezie „Dzień Kobiet w Rajtuzach”,
- udział bezpłatny
III.
Zgłoszenia
- uczestnictwo w imprezie „Dzień Kobiet w Rajtuzach” jest jednoznaczne z wzięciem udziału w wyborach MISS w
Rajtuzach ☺
IV.
Kategorie
- OPEN
V.
Zasady rozgrywania:
1. Wyboru dokonuje jury w składzie: dziennikarz Radia 90 oraz przedstawiciel Działu Organizacji Imprez MOSiR.
2. Jury w swojej ocenie Miss w Rajtuzach bierze pod uwagę:
- kluczowy czynnik: kolorystyka ubioru Pań; w przypadku tej kategorii brane są pod uwagę kolory
Radia 90, tj. żółty i niebieski / główny czynnik ubioru: rajstopy
- pomysłowość na strój
- charyzmę, czar i urok Pań,
- zaangażowanie w rozgrzewkę, bieg/marsz na 2 km oraz “Rzut Rajuzą”.
VI.
Wygrane:
- zdobywczynie miejsc I-III otrzymają szarfy
- zwyciężczynię należy tytułować przez cały rok Miss w Rajtuzach

Rybnik, 25.02.2019 r.
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Załącznik nr 3 - KLAUZULA INFORMACYJNA
KLAUZULA INFORMACYJNA - ART. 13 RODO - DZIEŃ KOBIET W RAJTUZACH – 8.03.2019 r.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz.
Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku
z siedzibą w Rybniku, przy ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik, adres e-mail: imprezy@mosir.rybnik.pl (dalej jako
„ADO”).
2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie: Wacława Knura, z którym można się skontaktować
pod adresem 44-200 Rybnik, ul. Gliwicka 72, adresem mailowym: imprezy@mosir.rybnik.pl,
3. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, stanu zdrowia, zostały
pozyskane bezpośrednio od osoby której dotyczą lub od opiekuna prawnego ( rodziców) sprawujących
bezpośrednią władzę nad małoletnim.
4. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji imprezy DZIEŃ KOBIET W RAJTUZACH
na podstawie: dla danych zwykłych oraz wyroków z art. 6 ust 1 pkt a) – f), lub dla danych szczególnych
kategorii z art. 9 ust. 2 pkt a–j), przy czym: prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest
obowiązek wynikający z przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania oraz
odbioru nagrody, promocji Miasta Rybnik i MOSiR Rybnik przez organizatorów, współorganizatorów i
sponsorów.
5. Odbiorcą danych osobowych będą: Dyrektor MOSiR w Rybniku, personel obsługujący imprezę DZIEŃ
KOBIET W RAJTUZACH oraz Urząd Miasta w Rybniku.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych swoich dzieci, prawo do żądania poprawienia,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.
8. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu
przeciwko przetwarzaniu danych bez podania przyczyny, ponieważ jest Pan/Pani uprawniona do
wniesienia sprzeciwu, gdy przetwarzane dane wykorzystywane są do celów innych niż wskazane.
9. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy.
11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania,
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zakwalifikowania uczestnika do udziału
w imprezie DZIEŃ KOBIET W RAJTUZACH.
12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
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Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ
BIORĄCEJ UDZIAŁ w imprezie - DZIEŃ KOBIET W RAJTUZACH – 8.03.2019 r.
Ja niżej wymieniony/-a i niżej podpisany/-a:
.............................................................................................................................................….............. (Imię i
Nazwisko)
legitymujący/-ąca się dowodem osobistym/ innym dokumentem*
...............................................................................................................…………….................…........... (seria i numer
dokumentu)

przystępując w dniu 8 marca 2019 r. do udziału w imprezie DZIEŃ KOBIET W RAJTUZACH, spełniając warunki
określone w Regulaminie imprezy:
1.
2.

3.

4.

5.

Oświadczam, iż zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu imprezy DZIEŃ KOBIET W
RAJTUZACH, a tym samym w pełni akceptuję wszystkie jego regulacje i postanowienia.
Oświadczam, iż biorę udział w imprezie DZIEŃ KOBIET W RAJTUZACH na własną odpowiedzialność, mając
pełną świadomość niebezpieczeństw i ryzyka, wynikających z charakteru i długości trasy tego biegu, które
mogą polegać na utracie zdrowia lub życia. Jednocześnie oświadczam, iż posiadam dobry stan zdrowia i nie
są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne i medyczne do mojego udziału w imprezie DZIEŃ
KOBIET W RAJTUZACH, jak również mój stan zdrowia w pełni pozwala mi na udział w tych zawodach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora imprezy DZIEŃ KOBIET W
RAJTUZACH (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwicka 72), dla celów
związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem imprezy DZIEŃ KOBIET W RAJTUZACH.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przesyłanie przez Organizatora, na mój adres e-mail (uczestnika) lub nr
telefonu, informacji dotyczących tej imprezy.
Oświadczam, iż zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną imprezy DZIEŃ KOBIET W RAJTUZACH przekazaną
zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego RODO, będącego załącznikiem
do Regulaminu imprezy DZIEŃ KOBIET W RAJTUZACH.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, poprzez jego sporządzenie,
utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora imprezy DZIEŃ KOBIET W RAJTUZACH (Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwicka 72), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) i ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) oraz udzielam nieodpłatnej
licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
2) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
3) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
4) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,
5) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach,
prezentacjach, bilbordach,
6) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
7) udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom lub współorganizatorom egzemplarza lub kopii, na
której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora, oficjalnego partnera lub
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współorganizatora w kontekście jego udziału w organizacji imprezy DZIEŃ KOBIET W RAJTUZACH,
8) w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy wykorzystaniu środków
masowego przekazu, informacji o imprezie DZIEŃ KOBIET W RAJTUZACH.
6.

Oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie dane i informacje, związane z moim udziałem w imprezie
DZIEŃ KOBIET W RAJTUZACH są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.

………………………
(miejscowość)

dnia … … … … … … … … … 2019 r.
(data: dzień / miesiąc)

… ………………………………………………………………
(Imię i nazwisko - czytelny podpis)
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Załącznik nr 4A - OŚWIADCZENIE OPIEKUNÓW PRAWNYCH (RODZICÓW) MAŁOLETNIEGO
BIORĄCEGO UDZIAŁ w imprezie – DZIEŃ KOBIET W RAJTUZACH – 8.03.2019 r.
My niżej wymienieni i niżej podpisani:

(1) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
(Imię i Nazwisko Rodzica / Opiekuna Prawnego)

……………………………………………
(seria i numer dokumentu)

(1) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
(Imię i Nazwisko Rodzica / Opiekuna Prawnego)

……………………………………………
(seria i numer dokumentu)

wyrażamy zgodę na udział w dniu 8 marca 2019 r. w imprezie DZIEŃ KOBIET W RAJTUZACH, naszego
dziecka/podopiecznego*:

………………………………………………………………
(Imię i Nazwisko – małoletniego uczestnika)

…………………………………
(data urodzenia – małoletniego uczestnika)

spełniając warunki określone w Regulaminie imprezy DZIEŃ KOBIET W RAJTUZACH:
1. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się i zobowiązujemy się do przestrzegania Regulaminu imprezy DZIEŃ KOBIET
W RAJTUZACH, a tym samym w pełni akceptujemy wszystkie jego regulacje i postanowienia.
2. Oświadczamy, iż biorące udział w imprezie DZIEŃ KOBIET W RAJTUZACH nasze dziecko/podopieczny* jest
dopuszczone do udziału na naszą odpowiedzialność, mamy pełną świadomość niebezpieczeństw i ryzyka,
wynikających z charakteru i długości trasy tego rajdu, które mogą polegać na utracie zdrowia lub życia.
Jednocześnie oświadczam, iż dziecko/podopieczny* posiada dobry stan zdrowia i nie są nam znane
jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne i medyczne do jego udziału w imprezie DZIEŃ KOBIET W
RAJTUZACH, jak również jego stan zdrowia w pełni pozwala mu na udział w tych zawodach.
3. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora imprezy DZIEŃ KOBIET W
RAJTUZACH (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwicka 72), dla celów
związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem imprezy DZIEŃ KOBIET W RAJTUZACH.
Jednocześnie wyrażamy zgodę na przesyłanie przez Organizatora, na nasz adres e-mail (opiekunów) lub nr
telefonu, informacji dotyczących imprezy DZIEŃ KOBIET W RAJTUZACH
4. Oświadczam, iż zapoznaliśmy się z Klauzulą Informacyjną imprezy DZIEŃ KOBIET W RAJTUZACH przekazaną
zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego RODO, będącego
załącznikiem do Regulaminu imprezy DZIEŃ KOBIET W RAJTUZACH.
5. Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku naszego
dziecka/podopiecznego*, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora
imprezy DZIEŃ KOBIET W RAJTUZACH (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Rybniku przy ul.
Gliwicka 72), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.
j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) oraz udzielamy nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego
wizerunku na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej
formie,
2) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
3) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
4) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,
5) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach,
prezentacjach, bilbordach,
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6) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
7) udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom lub współorganizatorom egzemplarza lub
kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora, oficjalnego
partnera lub współorganizatora w kontekście jego udziału w organizacji imprezy DZIEŃ KOBIET W
RAJTUZACH.,
8) w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy wykorzystaniu
środków masowego przekazu, informacji o imprezie DZIEŃ KOBIET W RAJTUZACH.
6.

Oświadczamy, iż wszystkie podane przeze nas dane i informacje, związane z udziałem w imprezie DZIEŃ
KOBIET W RAJTUZACH naszego dziecka/podopiecznego* są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.

……………………………
(miejscowość)

dnia … … … … … … … … … 2019 r.
(data: dzień / miesiąc)

(1) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Imię i nazwisko - czytelny podpis Rodzica / Opiekuna Prawnego)

(2) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Imię i nazwisko - czytelny podpis Rodzica / Opiekuna Prawnego)

* niepotrzebne skreślić
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