…………………………………………………………
(nazwisko i imię opiekuna)
…………………………………………………………
(adres zamieszkania opiekuna)
……………………………………………………….
( telefon kontaktowy)

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU NIELETNIEGO W
ELIMINACJACH MISTRZOSTW POLSKI W OLSZTYNIE

Wyrażam zgodę na udział nieletniego ………………………………………………………………..(nazwisko, imię )
w Deskorolkowych Eliminacjach Mistrzostw Polski w Olsztynie dnia 17 czerwca 2017 roku.
Stan zdrowia nieletniego jest mi znany i nie stwierdzam u niego przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w
zawodach. W razie wypadku wyrażam zgodę na udzielenie nieletniemu pierwszej pomocy medycznej.
Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność w trakcie pobytu nieletniego na terenie Skateparku w
Olsztynie mieszczącego się przy ul. Kapitańskiej 23 (BOWL)
1. Nieletni jest świadomy, że korzystanie ze skateparku jest sportem ekstremalnym, którego uprawianie niesie za
sobą ryzyko w postaci uszkodzenia ciała, utraty zdrowia a nawet życia.
2. Zrzekam się wszelkich roszczeń mogących powstać z tytułu korzystania przez nieletniego ze skateparku i
znajdujących się w nim urządzeń.
3. Nieletni będzie korzystać ze skateparku w sposób bezpieczny dla siebie i innych użytkowników.
4. Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone przeze nieletniego innym użytkownikom
korzystającym ze skateparku, oraz szkody materialne na terenie obiektu i w jego obrębie.
5. Nieletni zapoznał się, akceptuję i zobowiązuje się przestrzegać regulaminu obiektu, oraz zawodów
„Eliminacji Mistrzostw Polski 2017”
Dane zawodnika nieletniego:
- Nazwisko i imię ………………………………………………………..…………………………….
- Data i miejsce urodzenia …………………………..…………………………………………………………….
- Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………….
- PESEL ………………………………………………………………………………………………………….
Dane o sponsorach:
- Sponsorzy ………………………………………………………..…………………………….
- Klub …………………………..…………………………………………………………….

………………………
(data)

……………………………………………….
(podpis opiekuna prawnego

Oświadczenie
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgody
na udział w Mistrzostwach Polski w Gdyni (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie – publikowanie na stronie internetowej, facebooku oraz w materiałach
promocyjnych dla Polish Skate Federation, w tym zdjęć oraz filmów a także wykorzystywanie mojego wizerunku
przez Polish Skate Federtion w celach promocji PSF,

…..………………………………………
(podpisy opiekuna nieletniego)

Informacje zawarte w niniejszej karcie stanowią tajemnicę służbową. Stanowią materiał pomocniczy przy zapisywaniu na zawody.

