
 

 

 

 

 

Karta Uczestnictwa  
w zajęciach sportowych na lodowisku na Rynku Wielkim w Zamościu 

 

Ja, niżej podpisany/na …………………………………………………………………..: 

(imię, nazwisko, data urodzenia) 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym, Regulaminem organizacji grupowych 
zajęć sportowych na lodowisku, Regulaminem lodowiska na Rynku Wielkim w Zamościu, „Zasadami 
korzystania z lodowiska i wypożyczalni łyżew w związku z COVID-19” oraz „Regulaminem wypożyczalni 
łyżew” i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

2. Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w zajęciach sportowych na lodowisku na 
Rynku Wielkim w Zamościu prowadzonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu i oświadczam,  
że nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających uczestniczenie w w/w zajęciach. 

3. Oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych. 
4. Administratorem danych osobowych jest:  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu ul. Kr. Jadwigi 8,  

22-400 Zamość  tel.  84 677 54 66. 
5. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:  

a) art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit. a), c) i e) rozporządzenia RODO oraz z art. 17 ustawy  
z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 
z2020 r. poz. 374 z późn. zm.)- celem zapobiegania i zwalczania pandemii wywołanej koronawirusem 
SARS-CoV-2. 
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy oraz realizacji udziału uczestnika  
w zawodach/zajęciach. 

6. Pozostałe informacje nt. przetwarzania Pana/Pani danych osobowych znajdują się w polityce 
prywatności na stronie  internetowej:  bip.osir.zamosc.pl. 

7. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych: 
 
 imię i nazwisko: ……………………………………………………………..…………………………………………………………………..….., 
  
nr telefonu: …………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..  
zawartych w oświadczeniu, stanowiących zbiór danych osobowych uczestników zajęć sportowych, w celu 
przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych (np. Głównego Inspektoratu Sanitarnego lub 
podległych mu jednostek). 

8. Niniejszym wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała przez osobę wyznaczoną przez organizatora  
zajęć. 

9. Wyrażam zgodę na publikowanie mojego wizerunku, poprzez zamieszczanie zdjęć/filmów  
z przebiegu realizacji ww. zajęć na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu,  
w mediach społecznościowych, w celach promocyjnych. 

 
 
 

 
Zamość, dnia  …………………………………..…………………………………….  
    data i podpis uczestnika       


