
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

na zasadach określonych w rozporządzeniu 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. 

 

Zgoda dotyczy również nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku 

dziecka (zawodnika) w materiałach promocyjnych, informacyjnych w 

trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych 

(zwanego dalej „RODO”) przez Śląski Związek Szachowy. 

 

 

 

.................................         .......................................... 
(data)             (podpis rodzica) 

 

 

 

Śląski Związek Szachowy 

ul. 1 Maja 24, 40-287 Katowice 

Tel. +48 506 153 142 

e-mail: szs.kontakt@gmail.com 

NIP 626-26-33-264   KRS 0000042055 

Konto:  97 1600 1462 1019 5563 7000 0001 
 

 

KADRA WOJEWÓDZKA /MŁODZIKA /JUNIORA* 

 

Wniosek rodziców o skierowanie dziecka na zgrupowanie/konsultację* 
 

Termin zgrupowania:   14-23.08.2020 r. 

Miejsce zakwaterowania:  Dom Wypoczynkowy ”Nauczyciel”  

ul. Wczasowa 21, 43-450 Ustroń Jaszowiec 
 

1. Imię i Nazwisko: ………...................................................................... 

2. Imiona i nazwiska rodziców: ………………………………………... 

3. Data urodzenia: .................................................................................... 

4. Adres zamieszkania: ............................................................................ 

.............................................................................................................. 

5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców 

 .............................................................................................................. 

6. Numer telefonu rodziców: …………………………………………... 

7. Pesel dziecka …................................................................................... 

8. Klub: .................................................................................................... 

 

 

 

 

.................................         .......................................... 
(data)             (podpis rodzica) 

 

*) właściwe podkreślić 



Informacja rodziców o dziecku: 

1. Imię i Nazwisko: …………………………………………………….. 

2. Przebyte choroby (w którym roku życia): odra ……………………... 

ospa wietrzna …..……… różyczka …..……… świnka ……………. 

szkarlatyna ………… żółtaczka ………… choroby nerek …………. 

padaczka ………… inne …………………………………………….. 

3. Szczepienie przeciw tężcowi ………………………………………... 

4. Stan: skóry ……………….……, włosów ………………….……….. 

5. Waga: ………………………., Wzrost: …..………………………… 

6. U dziecka wystąpiły w ostatnim roku lub występują obecnie *) 

drgawki, utrata przytomności, zaburzenia równowagi, omdlenia, 

częste bóle głowy, lęki nocne, trudności w zasypianiu, moczenie 

nocne, tiki, częste bóle brzucha, wymioty, krwawienie z nosa, 

duszności, przewlekły kaszel, bóle stawów, inne ................................ 

............................................................................................................. 

7. Dziecko jest *): nieśmiałe, ma trudności w nawiązywaniu 

kontaktów, nadpobudliwe, inne ........................................................... 

8. Jazdę samochodem znosi *): dobrze – źle (podać Aviomarin) 

9. Dziecko jest uczulone na: .................................................................... 

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

10. Nazwa kasy chorych, do której należy dziecko (wojewódzka,  

 branżowa – nazwa): ............................................................................ 

 ............................................................................................................. 

11. Inne uwagi o stanie zdrowia dziecka: ................................................. 

...................................................................................................................

................................................................................................................... 

 

Stwierdzam, że podałam(em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, 

które mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki w czasie 

pobytu na zgrupowaniu/konsultacji*. 

 

 

.................................         .......................................... 
(data)             (podpis rodzica) 

 

Potwierdzenie pobytu dziecka na zgrupowaniu/konsultacji*: 

 

Dziecko przebywało na zgrupowaniu/konsultacji*  

w ............................................................................................................... 

w dniach od ………..……………. do …………………....……. 20… r. 

 

 

 

.................................         .......................................... 
(data)            (podpis kierownika) 

 

 

 

 

*) właściwe podkreślić 


