FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
„WAKACJE ZIMOWE Z PIŁKĄ”
(zgłoszenie wypełniamy pismem drukowanym)
NAZWA DRUŻYNY: …………………………………………………………………………
KATEGORIA WIEKOWA: ………………………………………………………………….

l.p.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Szkoła

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Imię i nazwisko opiekuna: …………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………..
e-mail: …………………………………………………………………………………………..
Jako osoba odpowiedzialna za drużynę oświadczam, że zgłoszeni na liście zawodnicy:
- posiadają zgodę rodziców na udział w Turnieju Piłki Nożnej,
- nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w Turnieju Piłki Nożnej,
- zrzekają się roszczeń ubezpieczeniowych z tytułu ewentualnych uszkodzeń ciała powstałych podczas turnieju halowej piłki nożnej
pn. „Wakacje Zimowe z Piłką”
Niniejszym oświadczam, że:
- informacje podane w karcie zgłoszeniowej są prawdziwe,
- zapoznałem się z Regulaminem turnieju halowej piłki nożnej pn. „Wakacje Zimowe z Piłką” i niniejszym w pełni przyjmuję jego
postanowienia.
- wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r o
ochronie danych osobowych Dz. Ust. nr 133) przez Organizatora do celów organizacyjnych.

………………………………………..…
Podpis opiekuna drużyny

ZGODA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA
NA UDZIAŁ W TURNIEJU:
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko) .....................................................
.......................................................................(data urodzenia)......................................................
w Turnieju Halowej Piłki Nożnej - „Wakacje Zimowe z Piłką”. Opiekę nad córką/synem w
trakcie trwania

turnieju

będzie sprawował

opiekun drużyny (imię i

nazwisko)

…………………………………………………….. .
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem i w pełni go akceptuję. Oświadczam, że moje dziecko bierze udział w
imprezie rekreacyjno-sportowej na moją odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin Zawodów. Córka/Syn nie ma żadnych
przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zawodach. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka dla
potrzeb promocji zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka dla potrzeb organizacji zawodów.

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

ZGODA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA
NA UDZIAŁ W TURNIEJU:
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko) .....................................................
.......................................................................(data urodzenia)......................................................
w Turnieju Halowej Piłki Nożnej - „Wakacje Zimowe z Piłką”. Opiekę nad córką/synem w
trakcie trwania

turnieju

będzie sprawował

opiekun drużyny (imię i

nazwisko)

…………………………………………………….. .
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem i w pełni go akceptuję. Oświadczam, że moje dziecko bierze udział w
imprezie rekreacyjno-sportowej na moją odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin Zawodów. Córka/Syn nie ma żadnych
przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zawodach. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka dla
potrzeb promocji zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka dla potrzeb organizacji zawodów.

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

