Nr startowy: ………………………

KARTA ZGŁOSZENIA

Kategoria: ………………….

do wyścigu kolarskiego MTB pn. PUCHAR TARNOWA MTB 2016 - Wyścigi rowerowe MTB w konkurencji:
jazda indywidualna na czas
rozgrywanego w Tarnowie – Park biegowy Marcinka : 18 września 2016r.
IMIĘ:

NAZWISKO:

PŁEĆ:
NR LICENCJI, (jeżeli posiada):..………………………….
DATA URODZENIA: …………………………………….
ADRES i telefon domowy: ……………………………..

kobieta



mężczyzna



KLUB:

……………………………………………………………..
…………………………………………………………….
e-mail: ……………………… telefon ………………………

Oświadczam że:
- Zapoznałem się z regulaminem wyścigu kolarskiego MTB pn. PUCHAR TARNOWA MTB 2016 - Wyścigi rowerowe MTB w konkurencji: jazda
indywidualna na czas rozgrywanego w Tarnowie – Park biegowy Marcinka : 18 września 2016r.
- Posiadam badania lekarskie, jestem zdolny do udziału w zawodach kolarskich i startuję na własną odpowiedzialność
- Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora Stowarzyszenia Sportowego Sokół Tarnów)
podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz.833 z dnia 29 października 1997 r.)
Czytelny podpis zawodnika / opiekuna prawnego
……………………………………………………….

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna zawodnika niepełnoletniego
Ja, niżej podpisany........................................................................ , zamieszkały
w …................................................................................................................................., legitymujący
się dowodem osobistym nr …............................................, oświadczam, że:
– jestem rodzicem / prawnym opiekunem (niepotrzebne skreślić) zgłaszającego się do wyścigów kolarskich
pn PUCHAR TARNOWA MTB 2016 (imię i nazwisko): …............................................................................................................ .....
(nazywany dalej Podopiecznym)
– zapoznałem się z regulaminem wyścigu kolarskiego MTB pn. PUCHAR TARNOWA MTB 2016 - Wyścigi rowerowe MTB w konkurencji: jazda
indywidualna na czas rozgrywanego w Tarnowie – Park biegowy Marcinka : 18 września 2016r.
udostępnionym przez organizatora na stronie internetowej www.sokoltarnow.pl i akceptuję go bez zastrzeżeń
– zgadzam się na udział Podopiecznego w ww. wyścigu
– ponoszę pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Podopiecznego
– jestem świadomy stanu zdrowia Podopiecznego i pozwala mu on na aktywny udział w zawodach kolarskich na rowerach górskich ze
wszystkimi tego konsekwencjami, za co biorę pełną i wyłączną odpowiedzialność
– jestem świadomy zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych i psychicznych jakie wiążą się z jazdą na rowerze górskim i nie będę rościć wobec
Organizatora pretensji w przypadku ewentualnego uszczerbku na zdrowiu lub życiu Podopiecznego
– jeżeli tylko stan zdrowia Podopiecznego pogorszy się, zaprzestanie on aktywnego uczestnictwa w zawodach, nawet jeżeli wiedza o jego
aktualnym stanie zdrowia nie będzie poparta diagnozą lekarską
– wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie wizerunku Podopiecznego w trakcie zawodów oraz w czasie, kiedy przebywa on w miejscu ich
rozgrywania, za pomocą filmu, obrazu, dźwięku, słowa, oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie go za pośrednictwem wszelkich mediów dla
celów informacyjnych oraz promocyjnych organizatora wyścigu.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania lub zaniechania Podopiecznego

…...........................................................................................................................................
data i podpis rodziców/prawnego opiekuna

