ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W ZAWODACH
Niniejszym zgłaszam udział zawodnika/zawodniczki w PRESTIGE KARATE CUP 2019
Polish Open Tournament Rzeszów 19 października 2019r.
Hala OSiR w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi k.Rzeszowa.
Nazwisko i imię.......................................................................................................................
Data urodzenia.......................................PESEL…..………………………..tel…………………
Adres zamieszkania...............................................................................................................
Klub/Organizacja...........................................................................posiadany stopień............

Kategoria wagowa: …………………

Aktualna waga zawodnika/zawodniczki: ………......

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/a, niniejszym dobrowolnie składam to "Zgłoszenie udziału w zawodach"
i "Oświadczenie ", i oświadczam, co następuje.
Niniejszym oświadczam, że jestem świadomy/a ryzyka wynikającego z wzięcia udziału mojego
dziecka w tych zawodach sportowych. Znam i rozumiem zasady walki w konkurencji Semi-Kontakt Karate
Kyokushin oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy World Kyokushin Budokai.
W pełni i bez jakichkolwiek zastrzeżeń zwalniam organizatorów zawodów, Klub Sportowy Prestige,
jego Zarząd, sędziów, instruktorów, pracowników, przedstawicieli, członków, autoryzowanych i zaproszonych
gości od jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z zaistniałego wypadku, kontuzji lub utraty zdrowia, którego
to wydarzenia moje dziecko może być ofiarą lub powodem. W przypadku zaistnienia jednej z powyższych
sytuacji, której byłoby biernym lub czynnym uczestnikiem, jak również w razie osobistego urazu lub wypadku
powstałego w wyniku umyślnego, przypadkowego, normalnego, nienormalnego zastosowania techniki w czasie
walki nie będę występował/ła z żadnymi roszczeniami prawnymi oraz finansowymi przeciwko organizatorom
zawodów, Klubowi Sportowemu PRESTIGE Rzeszów, ich Zarządom, sędziom, instruktorom, pracownikom,
przedstawicielom, członkom, autoryzowanym i zaproszonym gościom.
Ponadto oświadczam, że moje dziecko posiada aktualne orzeczenie lekarza sportowego, potwierdzające
dobry stan zdrowia, a także aktualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Wyrażam zgodę, by wszelkie dostarczone przeze mnie reprodukcje podobizny osoby mojego dziecka, stworzone
w dowolny sposób oraz wszelkie reprodukcje podobizny osoby mojego dziecka wykonane w związku z wyżej
wymienionymi zawodami były wykorzystywane w dowolnej formie i w dowolny sposób, między innymi, choć nie
wyłącznie do celów reklamowych, promocyjnych, w filmach, telewizji, telewizji kablowej, publikacjach
internetowych, prasowych, materiałach szkoleniowych, i rezygnuję z wszelkich związanych z tym wynagrodzeń.
Organizator zawodów Klub Sportowy PRESTIGE Rzeszów jest wyłącznym właścicielem wyżej wymienionych
reprodukcji. Rezygnuję z wszelkich roszczeń, jakie mógłbym/mogłabym mieć w związku z naruszeniem
prywatności w oparciu o wszelkie inne podstawy powództwa, wynikających z wyprodukowania, dystrybucji,
nadania, rozpowszechniania, promocji, wystawienia na widok publiczny lub wykorzystania w jakikolwiek inny
sposób podobizny mojego dziecka lub występu nagranego lub sfotografowanego w związku z w/w zawodami.
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby zgłaszającej oraz uczestnika w celach związanych
z realizacją niniejszego zgłoszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Niniejsze oświadczenie nie podlega zmianom ustnym.

Wyrażam zgodę na udział mojego/ej syna/córki w w/w zawodach
................................................, dnia..............................r.
/miejscowość/

………………………………………………………….
/czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego/

Potwierdzam zgodność powyższych danych i autentyczność podpisu.
Stwierdzam, że nasz zawodnik/ zawodniczka spełnia wymagane regulaminami i przepisami wymogi.

..............................................., dnia........................r.
/miejscowość/

..........................................
/ pieczątka klubu/

...............................................................
/pieczątka i podpis prezesa klubu/

