Zgoda Rodziców/Opiekunów na udział dziecka/podopiecznego
w SameJudo Cup 6 - International Judo Tournament
Zielonce, 7-8.05.2022 r.
…………………………………………………………..
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)

…………………………………………………………..
(adres zamieszkania)

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego
....................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko oraz rok urodzenia dziecka - uczestnika)

W zawodach sportowych organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy Same Judo, które odbędą się w
dniu 7-8.05.2022 r. w Ośrodku Kultury i Sportu przy ul. W. Łukasińskiego 1/3, 05-220 Zielonka.
Jednocześnie oświadczam, że:
1. Mam świadomość, że podczas udziału w zawodach istnieje ryzyko kontuzji lub choroby, (w tym
COVID-19.)
2. Moje dziecko/podopieczny nie wykazuje żadnych objawów związanych z COVID-19 ani żadną inną
chorobą zakaźną (brak gorączki powyżej 38oC, kaszlu i duszności), a w okresie ostatnich 7 dni przed
rozpoczęciem turnieju nie zamieszkiwało/zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w
warunkach domowych.
3. Moje dziecko/podopieczny nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w treningach oraz zawodach
sportowych. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach
zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka/podopiecznego. Opiekę nad dzieckiem/podopiecznym będzie
sprawował Trener:
....................................................................................................................................................................................
Klauzula informacyjna:
1. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją turnieju nie ponoszą
odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po turnieju.
Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Uczestnicy
ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody, jakie poczynił.
2. Każdy z uczestników oświadcza, że jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
3. Uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora (lub osób z nim współpracujących)w razie wypadku
lub szkody związanej z zawodami.
4. Uczestnik lub zgłaszający go klub przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do
organizatora. Zobowiązuje się do przestrzegania zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu /komunikatu
organizacyjnego. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Kierownik Zawodów.
5. W momencie zgłoszenia do zawodów trenerzy, opiekunowie i zawodnicy zgadzają się z warunkami uczestnictwa.
6. Prawni opiekunowie niepełnoletnich wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia zawodów: nazwisko, imię, rok urodzenia i stopień. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków
uczestników zawodów w materiałach fotograficznych, nagraniach filmowych oraz wywiadów z uczestnikami, a także do wyników
zawodów (statystyki) z danymi osobowymi, które mogą być wykorzystane w celach promocyjnych zawodów w środkach masowego
przekazu i mediach społecznościowych.
7. Uczestnicy w chwili rejestracji do zawodów wyrażają akceptację niniejszej deklaracji oraz zgodę na przetwarzanie ich danych
osobowych w celu realizacji imprezy zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z
późn. zm.).

Potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną.
…………………………………………………………..
(data i podpis rodzica/opiekuna)

