
 Załącznik nr 1  
 do zarządzenia Nr 2109/18 
 Burmistrza Polkowic  
 z dnia 14 lutego 2018  r. 
  

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA 
ucznia  uczęszczającego do oddziału szkoły podstawowej (urodzonego przed 

1.01.2009 r.), ucznia uczęszczającego do oddziału gimnazjalnego w szkole podstawowej,  
dla której organem prowadzącym jest gmina Polkowice 

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………….. 
                                                                                (imię i nazwisko rodzica / opiekuna) 

oświadczam, że moje dziecko ……………………….…………… urodz. ………………………... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                                           (data urodzenia) 

zamieszkałe ……………………………………………………………………………………………. 
(adres zamieszkania) 

jest uczniem …………………………………………………………………………………………..... 
(nazwa szkoły) 

i przynależy / jest członkiem sekcji sportowej klubu / stowarzyszenia sportowego ……………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa stowarzyszenia / klubu sportowego) 

działającego na terenie gminy Polkowice. 

Wyrażam zgodę na korzystanie przez moje dziecko z zajęć w AQUAPARK Polkowice – 
Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne SA, określonych w karnecie, zgodnie  
z regulaminem obiektu i jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka na  
to pozwala. 

Dla potrzeb realizacji niniejszego zadania oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych moich i mojego dziecka na zasadach określonych w ustawie z dnia  
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) przez dyrektora 

.....……………………………………...………………………………………………………………… 
(nazwa szkoły, do której uczęszcza dziecko) 

Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o nazwie i siedzibie administratora danych 
osobowych, celu gromadzenia i przetwarzania danych oraz prawie dostępu do nich i ich 
poprawiania. 

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych nagroda rzeczowa (karnet) 
będzie stanowić dochód, zatem podlega ona opodatkowaniu. Powyższy dochód ujmuje się  
w zeznaniu rocznym po otrzymaniu PIT. Zobowiązuję się złożyć oświadczenie do celów 
podatkowych w szkole, do której uczęszcza moje dziecko. 

Dzieci poniżej 13 roku życia będą mogły korzystać z karnetu tylko pod opieką osoby dorosłej.  
W przypadku, gdy moje dziecko nie osiągnie 13 lat, zobowiązuję się do zapewnienia mu 
opieki, a pobyt rodzica / opiekuna (osoby dorosłej) zapewnię własnym staraniem i we 
własnym zakresie. 

 ………………………………….. 
    (podpis rodzica / opiekuna) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informacja dla rodzica / opiekuna 

 1. Niniejsze oświadczenie przedkładane jest w celu przeprowadzenia wstępnej kwalifikacji  
uprawnionych - uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 
gmina Polkowice, intensywnie uprawiających sport, wyróżniających się poprzez osiąganie sukcesów  
w danej dyscyplinie sportowej, będących jednocześnie członkami sekcji sportowych klubów / stowarzyszeń 
sportowych działających na terenie gminy Polkowice - do otrzymania od Burmistrza Polkowic nagrody 
rzeczowej w postaci karnetu umożliwiającego korzystanie z usług odnowy biologicznej wskazanych  
w karnecie. 

 2. O zakwalifikowaniu się dziecka do ww. nagrody zostaną Państwo poinformowani po potwierdzeniu 
przez klub / stowarzyszenie sportowe działające na terenie gminy Polkowice spełnienia przez nie kryteriów 
zawartych w zarządzeniu Burmistrza Polkowic w sprawie regulaminu określającego zasady przyznawania 
nagród Burmistrza Polkowic dla uczniów szkół podstawowych za szczególne osiągnięcia w sporcie  
w okresie ostatniego roku do dnia złożenia niniejszego oświadczenia.  


