
KARTA ZGŁOSZENIOWA DO „SALI ZABAW” 

42. PÓŁMARATON WIĄZOWSKI 27.02.2022 r. 

 

Ja, niżej podpisana(y)…………………………………………………………………………………………………………………………. 

oddaję moje dziecko……………………………………………………………………………………………………………………………. 

urodzone…………………………………………...................................... pod opiekę wychowawców „Sali zabaw” 
42. PÓŁMARATONU WIĄZOWSKIEGO w dniu 27 lutego 2022 roku.  

Dziecko przebywać będzie w „Sali zabaw” w godzinach……………………………………………………………………… 
(nie dłużej niż do godz. 15.30) 

Oświadczam, że  

1. zapoznałam(em) się z regulaminem pobytu dziecka w „Sali zabaw”  
42. PÓŁMARATONU WIĄZOWSKIEGO, 

2. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz zgłaszanego dziecka w celu 
realizacji usługi pobytu dziecka w "Sali zabaw", 

3. moje dziecko jest zdrowe, samodzielne i potrafi samo załatwiać potrzeby fizjologiczne w 
toalecie.  

Kontakt telefoniczny do rodzica/opiekuna: 

………………………………………………………………….. 

 

Wiązowna, dnia ……………………..      …………………………………………….. 
                       Czytelny podpis 

 

Informacje o dziecku, o których powinien wiedzieć wychowawca „Sali zabaw” (np. przyjmowane leki, 
alergie itp.): 

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

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

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

 

Data……………………………       ……………………………………………. 
                        Czytelny podpis 

 

 

Przyjęcie dziecka do „Sali zabaw”: 

Data……………………………….. Godzina………………………………    Czytelny podpis……………………………… 

 

Odbiór dziecka z „Sali zabaw”: 

Data……………………………….. Godzina………………………………    Czytelny podpis……………………………… 

 

 



REGULAMIN POBYTU W „SALI ZABAW” PODCZAS 

42. PÓŁMARATONU WIĄZOWSKIEGO 27.02.2022 r. 
 

1. Podczas 42. PÓŁMARATONU WIĄZOWSKIEGO „Sala zabaw” czynna jest w godzinach 
11.00 – 15.30. 

2. Rodzic/opiekun osobiście oddaje pod opiekę i odbiera zgłoszone dziecko. 
3. Dziecko nie może samodzielnie opuszczać „Sali zabaw”. 
4. Dziecko zobowiązane jest mieć obuwie na zmianę, niezbędne leki i inne rzeczy, 

potrzebne mu na czas przebywania w „Sali zabaw”. 
5. Podczas pobytu w „Sali zabaw” dziecko powinno mieć zapewnione przez 

rodzica/opiekuna jedzenie oraz napoje. 
6. W czasie pobytu w „Sali zabaw” dziecko będzie miało zapewnioną profesjonalną 

opiekę, a wychowawcy zadbają o bezpieczeństwo powierzonych dzieci. 
7. Każde zgłoszone dziecko będzie posiadać opaskę, przekazaną przez wychowawcę 

„Sali zabaw”, zawierającą swoje imię i nazwisko oraz imię i telefon kontaktowy do 
rodzica/opiekuna. 

8. Za ewentualne szkody czy zniszczenia mienia spowodowane przez dziecko 
odpowiedzialność finansową ponosi rodzic/opiekun. 

9. Wychowawcy „Sali zabaw” nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia 
lub zaginięcie przedmiotów przyniesionych przez dziecko. 

10. Do „Sali zabaw” zapraszamy dzieci, które ukończyły 4 rok życia i nie starsze niż 15-
letnie. 

11. Dziecko przyjmowane jest do „Sali zabaw” na podstawie wypełnionej przez 
rodzica/opiekuna dziecka karty zgłoszeniowej. 

12. Wypełnienie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
Regulaminu. 

13. Dzieci niepełnosprawne będą przyjmowane do „Sali zabaw” jedynie z opiekunem. 
Opiekun jest zobowiązany napisać na odwrocie karty zgłoszeniowej, że ponosi 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dzieckiem w czasie pobytu w „Sali 
zabaw”. 

14. Rodzic/opiekun musi wylegitymować się przy zgłoszeniu dziecka oraz przy odbiorze 
dziecka. 

15. Ochrona danych osobowych: 
1) Administratorem danych osobowych rodzica / opiekuna oraz dziecka jest Dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Wiązownie (ul. Kościelna 20, 05-462 Wiązowna). 
2) Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu zapewnienie opieki nad 

dzieckiem i prowadzenia „Sali zabaw”, a także wszystkich czynności związanych z 
promocją „Sali zabaw” – w tym publikacja wizerunku w mediach prowadzonych 
przez: Szkołę Podstawową w Wiązownie, organizatora 42. Półmaratonu 
Wiązowskiego, patronów medialnych i sponsorów. 

3) Organizator nie przewiduje anonimowego udziału dziecka w „Sali zabaw”. 
4) Dane osobowe rodzica / opiekuna i dziecka będą przetwarzane przez podmioty 

uprawnione na podstawie przepisów prawa. 
5) Dane osobowe rodzica / opiekuna i dziecka będą przetwarzane do czasu realizacji 

obowiązku wynikającego z przepisów prawa ustawowego oraz w razie złożenia 
ewentualnych roszczeń do chwili przedawnienia roszczeń. 

6) Rodzic / opiekun prawny posiada: 
a) prawo dostępu do danych osobowych dziecka; 



b) prawo sprostowania danych osobowych dziecka; 
c) prawo do usunięcia danych osobowych dziecka; 
d) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych dziecka; 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

dziecka; 
f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem 
g) przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
h) prawo do przenoszenia danych dziecka. 

16) Rodzic / opiekun prawny dziecka ma prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż dane 
osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami ochrony 
danych osobowych. 

17) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym profilowaniu. 

18) Administrator może przekazywać dane w zakresie: imion, nazwisk, wieku, 
miejscowości zamieszkania i wizerunku do patronów, sponsorów oraz w 
informacjach o „Sali zabaw”. W pozostałym zakresie nie ma zamiaru przekazywać 
danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

19) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w 
zakresie: imienia i nazwiska, rodzica / opiekuna oraz dziecka, miejsca 
zamieszkania, daty urodzenia, płci, numeru telefonu jest niezbędne do rejestracji 
dziecka do „Sali zabaw”.  

20) Przetwarzanie danych dziecka w związku z jego udziałem w „Sali zabaw”, 
obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia i wizerunku – w 
mediach patronackich, w tym prasie, radiu i telewizji, na stronach internetowych 
Organizatora, patronów i sponsorów oraz w ich mediach społecznościowych. 

21) Udział w „Sali zabaw” jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację 
wizerunku dziecka w mediach społecznościowych, prasie, radiu i telewizji, a także 
na portalach internetowych. 

22) Rodzic / opiekun prawny dziecka posiada prawo dostępu do treści danych 
dziecka oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody 
na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych 
wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, 
uniemożliwia udział w „Sali zabaw”. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych 
jest możliwe wyłącznie przed przyjęciem do „Sali zabaw” i wiąże się z 
wykreśleniem dziecka z uczestnictwa w „Sali zabaw”. 

 


