
 

 

P E Ł N O M O C N I C T W O 

 

Nazwisko i imię małoletniego ................................................................................... 

 

Nazwisko i imię opiekuna prawnego .......................................................................... 

 
Data urodzenia małoletniego ...................................................................... 

 

Telefon kontaktowy opiekuna prawnego …………………….................................................. 

 

Adres mailowy opiekuna prawnego …………………......................................................... 
 

Przynależność klubowa małoletniego ………………………………………………………….. 
 

Imię i nazwisko trenera klubowego małoletniego ……………………………………………………………….. 
 

Nr i seria dow.osob./paszportu trenera klubowego małoletniego …………………………………………. 

 
Działając w imieniu małoletniego ________________________________, niniejszym udzielam 
 
trenerowi ________________________________, pełnomocnictwa do: 
 

1. dokonywania zgłoszeń małoletniego do regat żeglarskich regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych, 

organizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez: 

1) Międzynarodową Federację Żeglarską, 

2) Polski Związek Żeglarski, 

3) okręgowe związki żeglarskie, 

4) kluby sportowe lub stowarzyszenia zrzeszone w Polskim Związku Żeglarskim, w tym Polskie 

Stowarzyszenie Klasy Optimist, 

5) inne organizacje w połączeniu z Polskim Związkiem Żeglarskim, okręgowymi związkami żeglarskimi, 

klubem sportowym, lub stowarzyszeniem zrzeszonym w Polskim Związku Żeglarskim, 

a w szczególności udzielanie wszelkich niezbędnych zgód i oświadczeń jakie okażą się niezbędnymi do 

realizacji powyższego, w tym w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych małoletniego oraz 

realizację praw do wizerunku i głosu małoletniego, zarejestrowanych w związku z regatami, 

dokonywania zgłoszeń małoletniego do regat żeglarskich regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych, 

organizowanych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej przez Międzynarodową Federację Żeglarską oraz 

krajowe odpowiedniki podmiotów wymienionych w pkt 1.1)-5) powyżej, a w szczególności udzielanie wszelkich 

niezbędnych zgód i oświadczeń jakie okażą się niezbędnymi do realizacji powyższego, w tym w zakresie zgody 

na przetwarzanie danych osobowych małoletniego oraz realizację praw do wizerunku i głosu małoletniego, 

zarejestrowanych w związku z regatami, 

2. sprawowania pełnej bieżącej opieki nad małoletnim i reprezentowanie go we wszelkich czynnościach zarówno 

w podróży z jak i na regaty, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, jak również w trakcie regat, w tym 

reprezentowania małoletniego wobec wszelkich osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, organów władzy centralnej i samorządowej, 

3. reprezentowania małoletniego we wszelkich czynnościach w związku z udzielanymi mu świadczeniami 

zdrowotnymi w czasie pozostawania małoletniego pod opieką pełnomocnika, w tym wobec wszelkich 

publicznych i prywatnych zakładów zdrowotnych bez względu na ich formę prawą, w tym udzielaniu wszelkich 

zgód związanych z procedurami szpitalnymi i leczeniem w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia małoletniego, 

4. dokonywania wszelkich innych czynności prawnych i podejmowania czynności faktycznych, jakie okażą się 

niezbędnymi do realizacji powyższego, w tym składania i odbioru wszelkich oświadczeń woli. 

Pełnomocnictwo niniejsze pozostaje ważne do czasu odwołania. 
 
 

________________________________ 
miejsce, data i podpis opiekuna prawnego 


