
 

               

 

 

 

„VI OGÓLNOPOLSKI HARCERSKI DZIEŃ ŚNIEGU” 

28.02.-1.03.2020 r. 

 

 

XXVII HARCERSKIE MISTRZOSTWA W SPORTACH 

ZIMOWYCH O PUCHAR NACZELNICZKI ZHP  

hm. ANNY NOWOSAD 

 

VI TURNIEJ HOKEJOWY 

 

 

 

ORGANIZATOR 

• Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska- Hufiec Podhalański 

• Zawody odbywają się pod patronatem PZN- są wpisane do Kalendarza Zawodów 

Powszechnych PZN 2019/2020 w narciarstwie zjazdowym i snowboardzie  

 

INFORMACJI UDZIELAJA:   

 

• phm. Radosław Fiedler  tel: 606 366 450  

• phm. Anna Jezierczak  tel: 691 026 525  

• Ewa Bereś Delegat Techniczny PZN tel: 601 517677 

  

I. CEL 

• popularyzacja narciarstwa zjazdowego i snowboardu wśród zuchów, harcerek, harcerzy, 

wędrowników i instruktorów harcerskich 

• poznanie piękna dyscyplin sportów zimowych, wychowanie w zdrowiu poprzez aktywne 

spędzania wolnego czasu, a także nauka zdrowego współzawodnictwa 

• świetna zabawa i hartowanie organizmu podczas  spędzania wolnego czasu na śniegu i lodzie 

• propagowanie kulturalnego dopingu – „Czy wygramy czy przegramy zawsze dobry humor 

mamy” 



 

               

• integracja drużyn harcerskich z różnych środowisk i organizacji – nauka otwartości na 

drugiego człowieka 

• klasyfikacja sportowa: zespołowa drużyn uczestniczących w VI Ogólnopolskim Dniu 

Śniegu  

• wyłonienie harcerskiej Mistrzyni i Mistrza Polski w narciarstwie zjazdowym na rok 2020 

• wybranie najlepszej harcerskiej drużyny narciarskiej – która zdobędzie PUCHAR 

NACZELNICZKI ZHP 

 

II. MIEJSCE I TERMIN 

 

• 28 lutego -1 marca 2020 r. 

 

• Wyżywienie: śniadanie i kolacja we własnym zakresie, sobota obiadokolacja 

dwudaniowa, niedziela posiłek regeneracyjny    

• Nocleg szkoła na terenie gminy Bukowina Tatrzańska 

 

• Zawody –Stacja Narciarska GRAPASKI - Czarna Góra (www.grapa.ski) 

 

III. KOSZT 

 

Udział w dniach 28.02.-01.03.2020r. w VI Ogólnopolskim Harcerskim Dniu Śniegu 

a) Cena 120 zł od osoby wariant I 

          Cena obejmuje: 

• Nocleg 28.02 -1.03. 2020 r. (nocleg z własnym śpiworem i karimatą).  

• Śniadanie i kolacja we własnym zakresie (zapewniamy wrzątek) 

• Obiadokolacja-sobota, posiłek regeneracyjny w niedzielę  

• Transport uczestników z miejsca noclegu do stacji narciarskiej GRAPASKI oraz 

GORĄCY POTOK 

• Uczestnictwo w turnieju hokejowym oraz w zawodach narciarskich  

i snowboardowych 

• Strefa zabaw zucha i harcerza 

• Plakietka pamiątkowa  

• Karnet na wyciąg w dniu zawodów 

• Voucher rabatowy dla patroli na sobotni trening (koszt 35zł/4 godz.) 

 

b) Cena 100 zł od osoby wariant II 

Cena obejmuje: 

• Nocleg 28.02 -1.03. 2020 r. (nocleg z własnym śpiworem i karimatą).  

http://www.grapa.ski/


 

               

• Śniadanie i kolacja we własnym zakresie (zapewniamy wrzątek) 

• Obiadokolacja-sobota, posiłek regeneracyjny w niedzielę  

• Transport uczestników z miejsca noclegu do stacji narciarskiej GRAPASKI oraz 

GORĄCY POTOK 

• Uczestnictwo w zawodach narciarskich, snowboardowych,  

• Strefa zabaw zucha i harcerza 

• Plakietka pamiątkowa  

• Karnet na wyciąg w dniu zawodów 

• Voucher rabatowy dla patroli na sobotni trening (koszt 35zł/4 godz.) 

 

c) Cena 70 zł od osoby wariant III -Dla uczestników turnieju hokejowego 

Cena obejmuje: 

• Nocleg 28.02 -1.03. 2020 r. (nocleg z własnym śpiworem i karimatą).  

• Śniadanie i kolacja we własnym zakresie (zapewniamy wrzątek) 

• Obiadokolacja-sobota, posiłek regeneracyjny w niedzielę  

• Rozgrywki na krytym lodowisku w Białce Tatrzańskiej 

• Transport uczestników z miejsca noclegu do stacji narciarskiej GRAPASKI  

(Strefa zabaw zucha i harcerza oraz kibica), GORĄCY POTOK 

• Strefa zabaw zucha i harcerza 

• Plakietka pamiątkowa 

 

d)  Cena 60 zł od osoby wariant IV -Dla osób które nie uczestniczą w turnieju hokejowym, 

zawodach narciarskich i snowboardowych 

Cena obejmuje: 

• Nocleg 28.02 -1.03. 2020 r. (nocleg z własnym śpiworem i karimatą).  

• Śniadanie i kolacja we własnym zakresie (zapewniamy wrzątek) 

• Obiadokolacja-sobota, posiłek regeneracyjny w niedzielę  

• Transport uczestników z miejsca noclegu do stacji narciarskiej GRAPASKI  

(Strefa zabaw zucha i harcerza oraz kibica) oraz  GORĄCY POTOK 

• Strefa zabaw zucha i harcerza 

• Plakietka pamiątkowa  

   

e) Cena 70 zł od osoby wariant V -Udział tylko 1 marca 2020r. w Harcerskich Mistrzostwach 

Polski  w narciarstwie  i snowboardzie 

Cena obejmuje: 

• Posiłek regeneracyjny " Po nasemu" 

• Uczestnictwo w zawodach narciarskich, snowboardowych, strefa kibica 

• Plakietka pamiątkowa  



 

               

• Karnet na wyciąg w dniu zawodów 

 

 

 

 

 

IV. HARMONOGRAM:  

 

 28.02.2020 PIĄTEK 

17:00 - 18:00 zakwaterowanie  

18:30 odprawa opiekunów drużyn/zespołów 

19:00 kolacja we własnym zakresie (dostęp do wrzątku) 

20:20 kominek harcerski „Poznajmy się”, prezentacja środowisk harcerskich 

21:30 toaleta wieczorna 

22:00 cisza nocna 

29.02.2020 SOBOTA 

(szczegółowe godziny mogą ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych zawodników i warunków 

pogodowych) 

9:00 Śniadanie  

10:00-  Transport na stok i trasy biegowe  

10:00 – 14:00 - uczestnicy mają do wyboru:  

- korzystanie z tras biegowych;  

- zapoznanie ze stokiem i możliwość korzystania  z slalomu treningowego na własny koszt  (po 

zgłoszeniu patrolowy otrzyma voucher zniżkowy zainteresowanych - 35 zł /os)  

12:00 – 15:00 Strefa zabaw zucha i harcerza na śniegu  

15:00 – 16:30 transport na miejsce noclegowe  

15:30– 16:30 obiadokolacje (catering) 

17:00 – 19:00 IMIENINY ZUCHA - NIESPODZIANKA  

17:00  - 20:00 Harcerze- wyjazd Gorący Potok  

21:00  - toaleta wieczorna regeneracja 

22:00 cisza nocna 

1.03.2020 NIEDZIELA 

(szczegółowe godziny mogą ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych zawodników i warunków 

pogodowych) 

7:00 – 9:00 toaleta poranna i pakowanie 

9:00 Śniadanie i transport na stok 

10:00 -13:00 slalom narciarze, później snowboard 

13:00 – 14:30 posiłek regeneracyjny (kiełbaska, ziemniaki, chleb, herbata) 

14:30 - 15:00  Zakończenie, wręczenie nagród  



 

               

Patrolowy odbiera karnety dla grupy w  niedzielę i tylko on może je zwrócić w komplecie  

(w przypadku zgubienia kaucja za karnet wynosi 10zł/sztukę) 

 

 

 

 

VI HARCERSKI DZIEŃ ŚNIEGU- TURNIEJ HOKEJOWY 

28.02.2020 PIĄTEK 

17:00 - 18:00 zakwaterowanie  

19:00 kolacja we własnym zakresie (dostęp do wrzątku) 

20:00 losowanie drużyn hokejowych 

20:20 zapoznanie, kominek 

29.02.2020 SOBOTA 

6:00 Śniadanie  

6:30 - 9:30 eliminacje 

10:00-  Transport na stok i trasy biegowe  

10:00 – 14:00 - uczestnicy mają do wyboru:  

-korzystanie z tras biegowych;  

-zapoznanie ze stokiem i możliwość korzystania  z slalomu treningowego na własny koszt  

(po zgłoszeniu patrolowy otrzyma voucher zniżkowy zainteresowanych - 35 zł /os)  

12:00 – 15:00 Strefa zabaw zucha i harcerza na śniegu   

15:00 – 16:30 transport na miejsce noclegowe 

15:30– 16:30 obiadokolacje (catering) 

17:00  - 20:00 Harcerze- wyjazd Gorący Potok 

21:00  - toaleta wieczorna regeneracja 

22:00 cisza nocna 

1.03.2020 NIEDZIELA 

8:00 -10:00 półfinały i finał 

10:30  Zakończenie, wręczenie nagród 

11:00 - 12:00 pakowanie i wykwaterowanie 

 

V. HARCERSKI DZIEŃ ŚNIEGU- TURNIEJ HOKEJOWY 

 

Prawo startu mają: 



 

               

• zuchy, harcerze/harcerki, harcerze starsi/ harcerski starsi, wędrownicy/wędrowniczki,  

instruktorzy/instruktorki wszystkich organizacji harcerskich i skautowych 

• osoby niezrzeszone w ZHP i innych organizacjach harcerskich od lat 7 

• Każdy opiekun/patrolowy musi posiadać zgody od uczestników do okazania  

w biurze zawodów 

Prowadzona będzie punktacja indywidualna w każdej konkurencji i ogólna punktacja drużynowa 

(patroli/delegacji hufców). Każda drużyna może zgłosić dowolną ilość zawodników  

do poszczególnej konkurencji.  

 

 

 

VI. NAGRODY: 

• Wszyscy startujący w każdej konkurencji  otrzymają pamiątkowe plakietki. 

• Trzy pierwsze miejsca  w każdej konkurencji - medale, dyplomy i drobne nagrody rzeczowe. 

• Od czwartego do szóstego miejsca dyplomy 

Regulamin poszczególnych konkurencji i punktacja zespołowa- załącznik nr. 1  

 

VII. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W ZAWODACH 

Termin zgłoszeń upływa 26 lutego o godzinie 24:00 Karty zgłoszenia stanowią załącznik  

nr 2.  

Zgłoszenie należy przesłać e- mailem  na adres: podhalanski@zhp.pl  

 

Wpłat należy dokonywać na konto: 90 1140 2017 0000 4102 1301 0756  

z dopiskiem „VI Ogólnopolski Harcerski Dzień Śniegu” – nazwa środowiska harcerskiego  

do 27 lutego.   

 

VIII. UWAGI KOŃCOWE 

 

Ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń) 

Zgłoszenie uczestnictwa w w/w imprezie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów 

oraz przestrzeganiem Prawa Harcerskiego 

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i wprowadzenia zmian  

w regulaminie, a także odwołanie imprezy z dwudniowym  wyprzedzeniem! 

Drużyny które przywiozą tzw. "Strefę kibica" czyli transparenty, gwizdki idp. gadżety oraz 

aktywnie będą wspierać swoich zawodników otrzymają 3pkt. do klasyfikacji generalnej. 

 

 

 

  

 

mailto:podhalanski@zhp.pl


 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1.  

REGULAMINY I PUNKTACJA : 

Regulamin XXVII Harcerskich Mistrzostw Polski w narciarstwie zjazdowym  

 

I. GRUPY  WIEKOWE  ZAWODNIKÓW 

 

Grupa I - zuchy - dziewczynki 2014 - 2010    (6 - 10 lat ) 

Grupa II - zuchy - chłopcy 2014 - 2010    (6 - 10 lat ) 

Grupa III  - harcerki 2009 - 2007     (11 - 13 lat ) 

Grupa IV -  harcerze 2009 - 2007    (11 - 13 lat ) 

Grupa V  - harcerki starze 2006 - 2004     (14 - 16 lat ) 

Grupa VI  - harcerze starsi 2006 - 2004     (14 - 16 lat ) 

Grupa VII  - wędrowniczki i instruktorki ZHP 2003 - 1994     (17 - 26 lat ) 

Grupa VIII  - wędrownicy i instruktorzy ZHP 2003 - 1994     (17 - 26 lat ) 

Grupa IX  - druhny  ZHP  1995 - 1963     (od 27 lat) 

Grupa X -  druhowie ZHP 1995  - 1963   (od 27 lat) 

 

 

II. ZASADY  PUNKTACJI 

 

Punktacja będzie prowadzona indywidualnie i zespołowo. 

1. W każdej grupie wiekowej będzie następująca punktacja: 

I. miejsce 20pkt. 

II. miejsce 18 pkt. 

III. miejsce 16pkt 

IV. miejsce 14 pkt. 

V. miejsce 12 pkt. 



 

               

VI. miejsce 10 pkt. 

VII. miejsce 8 pkt. 

VIII. miejsce 6 pkt. 

IX. miejsce 4 pkt. 

X. miejsce 2 pkt. 

każde następne  1 pkt. 

2. Do punktacji zespołowej liczone będą punkty  5- najlepszych zawodników zgłoszonej  

drużyny  -  po jednym z  każdej grupy wiekowej.  

3. Tytuł Harcerskiego Mistrza i Mistrzyni Polski w narciarstwie zjazdowym na rok 2020 

zostanie przyznany zawodnikowi – zawodniczce, którzy uzyska najlepszy czas przejazdu 

slalomie gigancie. 

4. Osoby nie będące członkami organizacji harcerskich mogą startować w zawodach, będą 

klasyfikowani w swoich grupach wiekowych z wyłączeniem prawa ubiegania się o tytuł  

Harcerskiego Mistrza i Mistrzyni Polski 

 

 

III. NAGRODY  

 

Wszyscy startujący w Mistrzostwach otrzymają  pamiątkowe plakietki. 

Trzy pierwsze miejsca w grupie startowej - medale, dyplomy i drobne nagrody rzeczowe. 

Harcerska Mistrzyni i Mistrz narciarski  Polski w narciarstwie zjazdowym na rok 2020– 

otrzymują puchary. 

Reprezentacje jednostek harcerskich walczą o przechodni Puchar Przewodniczącego ZHP.  

Puchar przechodzi na własność reprezentacji, która zdobędzie go trzykrotnie pod rząd lub 

pięciokrotnie,  nie  w kolejności. 

Za drugie i trzecie miejsce puchary. 

 

 

IV. SPOSÓB  ROZGRYWANIA  ZAWODÓW 

  

1.  W ramach Mistrzostw zostaną przeprowadzone jeden  przejazd slalomu giganta  

2. Zawody  zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym Regulaminem  i NRS-em   

3.  Zawodnicy biorą udział  w zawodach  na własną lub opiekunów prawnych  -   

odpowiedzialność. 

4.  Uczestnicy/rodzice uczestników do lat 18 (oświadczają  że ich stan zdrowia pozwala na 

udział  w zawodach.). 

5. Każdy uczestnik zawodów musi posiadać ubezpieczenie  NNW 

6. W czasie Mistrzostw za właściwą postawę i dyscyplinę odpowiada kierownik 

reprezentacji 

 Zawodnicy muszą posiadać sprzęt sportowy – bezpieczny. 

7.  Do startu dopuszczeni będą wyłącznie zawodnicy w kaskach (kaski zapewniają   zawodnicy  

we własnym zakresie) 

8. W przypadku wypadnięcia z trasy lub upadku zawodnik może kontynuować przejazd,  

jeśli to nie jest związane z zapinaniem obu nart.   



 

               

9. Interpretacja oraz zmiany niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi. 

10.  Odwołanie i protesty przyjmuje organizator zawodów zgodnie z NRS -  kaucją  200,00 zł. 

11.  W przypadku złych  warunków atmosferycznych (śniegowych) i innych obiektywnych 

przyczyn organizator ma prawo do odwołania  zawodów w dniu poprzedzającym a nawet w 

dniu zawodów mając na uwadze bezpieczeństwo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN SNOWBOARD 

 

 

I. GRUPY WIEKOWE ZAWODNIKÓW 

 

Grupa I - zuchy - dziewczynki 2014  -  2010    ( 6 - 10 lat ) 

Grupa II - zuchy - chłopcy 2014  -  2010   ( 6 - 10 lat ) 

Grupa III  - harcerki 2009 -  2007    ( 11 - 13 lat ) 

Grupa IV -  harcerze 2009 -  2007   ( 11 - 13 lat ) 

Grupa V  - harcerki starze 2006 -  2004   ( 14 - 16 lat ) 

Grupa VI  - harcerze starsi 2006 -  2004   ( 14 - 16 lat ) 

Grupa VII  - wędrowniczki i instruktorki 

ZHP 

2003 - 1994   ( 17 - 26 lat ) 

Grupa 

VIII 

 - wędrownicy i instruktorzy 

ZHP 

2003 - 1994   ( 17 - 26 lat ) 

Grupa IX  - druhny  ZHP  1995 - 1963   ( od 27 lat) 

Grupa X -  druhowie ZHP 1995 - 1963  ( od 27 lat) 

 

II. SPOSÓB  ROZGRYWANIA  ZAWODÓW 

 

• W ramach zawodów zostanie przeprowadzony 1 przejazd snowboardu. 

• Warunkiem klasyfikacji grupy wiekowej będzie start co najmniej 3 osób.  Jeżeli w danej 

grupie wiekowej będzie mniejsza ilość zawodników, zostaną oni dołączeni  do grupy 

starszej (silniejszej). 



 

               

• Zawody  zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym Regulaminem,  Wytycznymi 

sportowymi PZN na rok  2019/2020 i  Narciarskim Regulaminem Sportowym.  

• Zawodnicy biorą udział  w zawodach  na własną lub opiekunów prawnych  -  

odpowiedzialność. 

• Wszyscy uczestnicy zawodów snowboardowych startują w kaskach .  Kaski zapewniają 

zawodnicy we własnym zakresie.  

• Jednostki harcerskie wysyłające reprezentacje na zawody są zobowiązani do ubezpieczenia 

od NNW swoich zawodniczek i zawodników. 

• W czasie Mistrzostw za właściwą postawę i dyscyplinę odpowiada kierownik reprezentacji.  

 

III. ZASADY  PUNKTACJI 

 

1. Punktacja będzie prowadzona indywidualnie i zespołowo. 

2. W każdej grupie wiekowej będzie następująca punktacja: 

I. miejsce 20pkt. 

II. miejsce 18 pkt. 

III. miejsce 16pkt 

IV. miejsce 14 pkt. 

V. miejsce 12 pkt. 

VI. miejsce 10 pkt. 

VII. miejsce 8 pkt. 

VIII. miejsce 6 pkt. 

IX. miejsce 4 pkt. 

X. miejsce 2 pkt. 

każde następne  1 pkt. 

3. Do punktacji zespołowej liczone będą punkty  5- najlepszych zawodników zgłoszonej  

drużyny - po jednym z  każdej grupy wiekowej.  

 

REGULAMIN TURNIEJU HOKEJOWEGO 

 

I.  GRUPY WIEKOWE ZAWODNIKÓW 

Grupa I - zawodnicy  2010  2006   ( 10 - 14 lat ) 

 

Grupa II - zawodnicy 2005 -     ( 15-.... 

 

II. SPOSÓB  ROZGRYWANIA  ZAWODÓW 

 

• Patrol/drużyna do zawodów hokejowych może liczyć maksymalnie 12 osób 

• Zawodnikami grającymi w turnieju są harcerze i skauci (aktywnie działający, jak  

i byli członkowie drużyn harcerskich/skautowych) oraz ich przyjaciele. 

• Turniej jest „nawet mniej niż amatorski”, a więc organizowany dla osób, które nigdy nie grały 

w hokeja lub miały z nim tylko lekką styczność (np. na turnieju w poprzednich latach) 



 

               

• W jednym momencie na lodzie znajduje się 4 zawodników jednej drużyny 

• Gramy bez bramkarzy, na puste, pomniejszone bramki 

• Dodatkowe ochraniacze nie są wymagane. Zawodnik musi posiadać minimum kask, kij oraz 

łyżwy 

•  Drużyny mogą składać się z członków jednej drużyny harcerskiej lub być mieszane (również 

koedukacyjne) Zawodnicy biorą udział  w zawodach  na własną lub opiekunów prawnych  -  

odpowiedzialność. 

• Jednostki harcerskie wysyłające reprezentacje na zawody są zobowiązani do ubezpieczenia 

od NNW swoich zawodniczek i zawodników. 

• W czasie Turnieju za właściwą postawę i dyscyplinę odpowiada kierownik reprezentacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr. 2  

KARTA ZGŁOSZENIA - LISTA DELEGACJI HUFCA 

Lp. Imię i nazwisko Środowisko 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   



 

               

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

  



 

               

LISTA STARTOWA- NARTY I SNOWBORD  

Lp. Imię i nazwisko Grupa 

wiekowa 

Zaznacz konkurencje w której 

startuje zawodnik (wpisz tak, 

w jednej lub dwóch 

konkurencjach) 

środowisko Członek 

organizacji 

harcerskiej 

(Tak/Nie) 

Narty Snowboard 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

 

 

 

  



 

               

KARTA ZGŁOSZENIA - LISTA DRUŻYNY TURNIEJ HOKEJOWY 

Lp. Imię i nazwisko Grupa wiekowa Środowisko 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

 

  



 

               

 

ZGODA NA UDZIAŁ  

W „ III  OGÓLOPOLSKIM HARCERSKIM DNIU ŚNIEGU”  

uczestnik do lat 18 

 

Wyrażam zgodę na udział mojej córce/ synowi ………………………………………… 

na udział w „Harcerskim Dniu Śniegu” 28.02.– 1.03.2020 r. 

Córka/syn będzie brał (brała) udział 

konkurencjach: ………………………………………………………………………………………

…… 

Oświadczam, że stan zdrowia dziecka zezwala na udział w/w imprezie. 

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka zawartych w 

zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia VI HDŚ i XXVII HMP (zgodnie z Ustawą 

z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 

926 ze zm.)."  

………………………………………                  …………………………………… 

Miejscowość, data                                                                            czytelny podpis rodziców/                             

        opiekunów prawnych 

 

 

ZGODA NA UDZIAŁ 

W „  III OGÓLNOPOLSKIM HARCERSKIM DNIU ŚNIEGU” 

uczestnik pełnoletni 

Oświadczam, że stan zdrowie zezwala mi na udział w „ VI Ogólnopolskim Harcerskim Dniu 

Śniegu” w 

konkurencjach …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

organizowanych 28.02.-1.03.2020r.  

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka zawartych w 

zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia VI HDŚ i XXVII HMP (zgodnie z Ustawą 

z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 

926 ze zm.)."  

 

………………………………   ……………………………………… 

           Miejscowość, data                                                      czytelny podpis  

 

 

 

 


