
Miejscowość i data ................................................................ 

 

Deklaracja zawodnika 

 

 

...................................................................................................................... 
(imię i nazwisko oraz data urodzenia zawodnika) 

 

W związku z moim udziałem w Mistrzostwach Polski Seniorów oraz „oldboy” w dniu 20.10.2018 r. w Tarnowskich Górach 

w konkurencji ……………………………………………………….. 
 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Mistrzostw Polski i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

2. Oświadczam, że jestem ubezpieczony w zakresie NNW w swoim macierzystym klubie. 

3. Oświadczam, że nie będę rościł żadnych pretensji do organizatora z tytułu ewentualnych odniesionych przeze mnie urazów 

lub kontuzji w trakcie turnieju. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z moim udziałem w Mistrzostwach Polski. 

5. Wyrażam zgodę, aby mój wizerunek, stworzony w związku z udziałem  w Mistrzostwach Polski Seniorów oraz „oldboy” był 

wykorzystywany w dowolnej formie i dowolny sposób, między innymi, do celów promocyjnych, reklamowych i rezygnuję z 

wszelkich związanych z tym wynagrodzeń. 

6. Administratorem Państwa danych na czas udziału w Mistrzostwach Polski Seniorów oraz „oldboy”  jest Tarnogórski Klub 

Sportowy Karate z siedzibą w: 42-600 Tarnowskie Góry ul. Obwodnica 8/2.27. Po zakończeniu Mistrzostw dane związane z 

udziałem w Mistrzostwach Polski nie będą udostępniane żadnym osobom trzecim poza komunikatem końcowym 

Mistrzostw Polski. 

 

......................................................................................................... 
Czytelny podpis zawodnika 

 
(*podanie przez Pana/Panią danych osobowych oraz wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z udziałem w zawodach) 
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