
 
 
 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA KANDYDATA 
DO PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 

PRZEPROWADZANYCH W SPORTOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 

IM JÓZEFA JAWORSKIEGO  
 W ALEKSANDROWIEN ŁÓDZKIM 

  
                                            Aleksandrów Łódzki, dnia .................................................... 

………………………………………………......... 
imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna 
 
.............................................................. 
adres zamieszkania rodzica/prawnego opiekuna 

 
.............................................................. 
numer telefonu rodzica/prawnego opiekuna 
 

 
Wyrażam zgodę na udział mojego syna/mojej córki  …………………………………………………………................... 

                                                                                                              imię i nazwisko syna/córki 

 
ur. ………………………..............................................  zamieszkałego ............................................................ 
data urodzenia  syna/córki       adres zamieszkania  dziecka 

 
 

.................................................................................................................................................................. 
                                                                        adres zamieszkania  dziecka  
 

w próbach sprawności  fizycznej, które  odbędą się w dniu …………………………………, o godzinie……………,   
zorganizowanych w celu zbadania poziomu cech psychomotorycznych oraz sprawności fizycznej 
kandydatów  do klasy …………….................  Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Jaworskiego                            
w Aleksandrowie Łódzkim.  

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem naboru do szkoły sportowej o profilu 
lekkiej  atletyki oraz z warunkami przystąpienia do sprawdzianu prób sprawności  fizycznej.  

Oświadczam, że moje dziecko  ………………. …………………………jest zdrowe  i  nie ma żadnych 
przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do wyżej wymienionych prób sprawności 
fizycznej. Stan zdrowia mojego dziecka  pozwala na jego czynne uczestnictwo,                             
w pełnym zakresie w zaplanowanym sprawdzianie sportowym. 

             

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

                                                                                                              czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 
 
Administratorem Danych Osobowych jest Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim, 
kontakt do inspektora ochrony danych biuro@msvs.com.pl. Przetwarzane dane są w celu rekrutacji dziecka do 
szkoły o profilu sportowym w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz Art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, na podstawie art. 137 
ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe. Dane mogą być udostępniane organowi 
prowadzącemu oraz podmiotom, którym placówka powierza realizację zdań. Posiadają Państwo prawo dostępu 
do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, 
wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a 
konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości udziału w rekrutacji. Dane będą przechowywane przez 
okres nauki, a kandydatów nie przyjętych przez okres roku po zakończeniu rekrutacji. Dane osobowe nie będą 
przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 


