
upowszechnianie sportu i rekreacji w  Stalowej Woli

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Imię i nazwisko dziecka ..............................................................................................

Numer PESEL   
Data urodzenia  .................... - .................... - ...............................................

Adres domowy  ..............................................................................................

Kontakt telefoniczny  ..............................................................................................
            rodzic - opiekun prawny

E-mail    ..............................................................................................
            rodzic - opiekun prawny

Wyrażam zgodę na udział dziecka w ogólnorozwojowych zajęciach 
sportowych. Akceptuję regulamin programu.

................................................................................................................
Podpisy rodziców (prawnych opiekunów) dziecka

OŚWIADCZENIE
Zgodnie z art.23 ust.1 oraz art.24 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity 
Dz. U. Nr 101, poz,929 z 2002 r. z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w doku-
mentach zgłoszeniowych złożonych w celu uczestnictwa w programie  „W zdrowym ciele zdrowy duch”.
Przyjmuję do wiadomości, że do przechowywania danych upoważniony jest Urząd Gminy Stalowa Wola - ul. Wolności 7. 
Oświadczam, że wszelkie dane podaję dobrowolnie oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie do wglądu do moich 
danych oraz ich poprawiania.
Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody** na otrzymywanie przeze mnie od MOSiR Stalowa Wola informacji o organizowanych 
zajęciach sportowych i rekreacyjnych drogą elektroniczną, tj. e-mailem.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Gminę Stalowa Wola i Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli do promowania działań związanych z propagowaniem sportu 
i rekreacji wśród dzieci poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych (ustawa z dnia 
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnychDz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.).

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

miejscowość i data

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

podpis rodzica, opiekuna prawnego



Gmina Stalowa Wola 
wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli 

zaprasza do wzięcia udziału 
w programie Ministerstwa Sportu i Turystyki 

finansowanym ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów 

„W zdrowym ciele zdrowy duch 
- upowszechnianie sportu i rekreacji w Stalowej Woli”

Uczniów klas I – III szkół podstawowych z terenu Gminy Stalowa Wola 
serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych zajęć sportowych 
realizowanych na obiektach sportowych w Stalowej Woli. 
Celem zajęć w ramach projektu jest aktywizacja sportowa dzieci. Będą to zajęcia 
o charakterze ogólnorozwojowym z akcentem na kształtowanie właściwej 
sylwetki i prawidłowego poruszania. W trakcie trwania projektu prowadzone 
będą zajęcia sportowe z elementami gimnastyki, zaprezentowane zostaną 
różnorodne dyscypliny sportowe w formie zabawowej. Dzieci będą miały 
także możliwość poznania podstawowych zasad obowiązujących w sportach 
indywidualnych i drużynowych. 

Zajęcia odbywać się będą jeden raz w tygodniu po 90 minut każde.
Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 15.30 – 17.00

Zajęcia są bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje, terminy zajęć oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej 
www.mosir.stalowawola.pl.

Więcej informacji:
Andrzej Chmielewski - kierownik ds. Sportu i Rekreacji nr tel.: 797 120 235

Deklaracje można składać do dnia 5 maja 2017 r:
- w dni robocze, codziennie w godzinach 8.00 – 15.00 w sekretariacie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli ul. Hutnicza 15 pok. 101
- w kasie basenów krytych w godzinach 15.00 - 22.00.

Prosimy o wybór i dopisanie na druku deklaracji dnia w tygodniu, w którym 
dziecko będzie mogło uczestniczyć w zajęciach. 


