KIELECKI KLUB KARATE KYOKUSHIN - Koronea
Zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka w zawodach Koronea Cup
VIII Edycja Mikołajkowa w dniu 04.12.2021

Nazwisko i imię zawodnika: ...............................................................

Data urodzenia: ..........................

1. Oświadczam, że moje dziecko jest zdolne do udziału w Turnieju Karate i posiada aktualne badania
lekarskie, umożliwiające mu start w zawodach.
2. Oświadczam, że znam Regulamin Turnieju Karate i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
3. Wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego dziecka w Turnieju Karate i nie będę rościł
żadnych pretensji do organizatora z tytułu odniesionych przez moje dziecko urazów lub kontuzji.
4. Oświadczam, że moje dziecko:
- jest zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną w dniu rozpoczęcia zawodów;
-nie zamieszkiwało z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o
zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem zawodów;
- jest przygotowane do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z
zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.
Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych Kieleckii Klub Karate Kyokushin jest
archiwizatorem danych osobowych zbieranych w celu organizacji i przeprowadzenia Turnieju.
Oświadczam, że zostałem (/am) poinformowany (/na) o prawie wglądu do moich danych oraz do
złożenia wniosków o ich poprawienie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,w
tym do ich udostępnienia przez Kielecki Klub Karate Kyokushin, a w szczególności zamieszczania ich w
przekazach telewizyjnych, internetowych i umieszczania w informatorach wydawanych przez Kielecki
Klub Karate Kyokushin. Wyrażam zgodę, aby wizerunek mojej osoby lub mojego dziecka, stworzony w
związku z Turniejem Karate był wykorzystywany w dowolnej formie i dowolny sposób, między innymi,
do celów promocyjnych, reklamowych, w filmach, telewizji i innych nośnikach dźwięku, obrazu,
informacji i rezygnuję z wszelkich związanych z tym wynagrodzeń. Rezygnuję również z wszelkich
roszczeń, jakie mógłbym/mogłabym mieć w związku z naruszeniem prywatności, zniesławieniem lub w
oparciu o wszelkie inne podstawy powództwa, wynikające z wyprodukowania, dystrybucji, nadania,
rozpowszechniania, promocji wystawienia na widok publiczny lub wykorzystania w jakikolwiek inny
sposób mojego wizerunku lub występu utrwalonego na nośnikach dźwięku i obrazu w związku z
Turniejem.

Data .................................................

Podpis rodziców ...............................................................................................

