
Załącznik nr 2 
do Regulaminu Klasy Sportowej 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Olimpijczyków Polskich w Lęborku 

                       Lębork, dn._______________ 

 

 

Oświadczenie 

Przyjmujemy do wiadomości, że w przypadku liczby chętnych większej niż liczba miejsc w klasie w celu 

przeprowadzenia rekrutacji dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną. 

Wyrażamy zgodę na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej oraz jego udział w treningach i zawodach.  

Stwierdzamy, że nasze dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu w formie intensywnego, 

zaawansowanego treningu sportowego. 

Przyjmujemy do wiadomości, że warunkiem uczęszczania dziecka do klasy sportowej jest bardzo dobry stan 

zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny 

sportowej na okres sześciu miesięcy. 

Przyjmujemy do wiadomości, że uczeń niekwalifikujący się do dalszego szkolenia na podstawie opinii trenera i 

zaświadczenia lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, zostanie przeniesiony od nowego roku szkolnego 

lub nowego semestru do oddziału działającego na zasadach ogólnych. 

 

                                             _________________________________________________ 
                                                 (data i podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych 

 

 Wyrażamy zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla potrzeb szkoły zgodnie z art. 13 

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 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL. 

 

Wyrażamy zgodę na publikację zdjęcia, imienia oraz nazwiska naszego dziecka przez Szkołę Podstawową nr 3 w 

Lęborku w związku z prowadzonymi przez szkołę zajęciami edukacyjnymi (konkursy, zawody sportowe oraz 

pozostałe imprezy szkolne) m.in. na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Lęborku. 

 

                                 _________________________________________________ 
                                        (data i podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 

Zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu Klasy Sportowej 

 

Po zapoznaniu się z Regulaminem Klasy Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Lęborku, oświadczam, że w pełni 

akceptuję jego treść i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  

 

                             _________________________________________________ 
                                  (data i podpis dziecka) 

 

 

Zobowiązujemy się do przestrzegania przez nasze dziecko Regulaminu Klasy Sportowej. W przypadku naruszenia 

i łamania w/w regulaminu przez nasze dziecko, wyrażamy zgodę na przeniesienie dziecka do oddziału działającego na 

zasadach ogólnych.  

 

                  _________________________________________________ 
                                      (data i podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 


