______________________________
imię i nazwisko
______________________________
adres zamieszkania (ulica)
______________________________
(kod pocztowy, miejscowość)
______________________________
nr PESEL
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu „VIII PUCHARU CZANTORII IM. KUBY
SOIŃSKIEGO W SKIALPNIZMIE”, który odbędzie się dnia 17 stycznia 2015r. i zgadzam się na jego treść
oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb sporządzenia i opublikowania sprawozdania wynikowego z zawodów (zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883), tj. z dnia 17
czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926), tj. z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).
Nadto oświadczam, że posiadam aktualne orzeczenie lekarskie o moim stanie zdrowia, umożliwiające mi
bezpieczne uczestnictwo w zawodach skialpinistycznych wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie
medycyny sportowej na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy o sporcie (Dz.U. 2010 Nr 127, poz. 857,tj.
Dz.U. z 2014 r. poz. 715) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji lekarzy
uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu
wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego z dnia 14 kwietnia
2011 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 502) oraz mam świadomość ryzyka sportowego w związku z uczestnictwem w
zawodach i zrzekam się wszelkich roszczeń wobec klubu KS Kandahar w przypadku wypadku.

_____________________________
(miejscowość, data, podpis)

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora mojego
wizerunku z zawodów „VIII PUCHARU CZANTORII IM. KUBY SOIŃSKIEGO W SKIALPNIZMIE”, który
odbędzie się dnia 17 stycznia 2015r., w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
2)
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm. ) i udostępniam go
Organizatorowi, który jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku do swoich celów statutowych i
gospodarczych w zakresie wyznaczonym przez jego statut.

_____________________________
(miejscowość, data, podpis)

