KARTA ZGŁOSZEŃ ZAWODNIKÓW DO ROZGRYWEK
MIECHOWSKIEJ LIGI SQUASHA

IMIĘ
NAZWISKO
ADRES E-MAIL
TELEFON KONTAKTOWY
DATA URODZENIA
RĘKA WYKORZYSTYWANA
DO GRY
ZDJĘCIE DO
IDENTYFIKATORA

Zdjęcie z danymi personalnymi prosimy wysłać na adres email:
admin@MiechowskaLigaSquasha.pl

Aby uzyskać pełne prawo do uczestnictwa w rozgrywkach pn. "Miechowska Liga Squasha" prosimy o dokonanie
opłaty w wysokości 65zł 0/100gr na podany niżej rachunek bankowy.
Dane do przelewu:
Numer rachunku bankowego: 03 1240 4940 1111 0010 6910 5073 Bank PEKAO S.A.
Nazwa: Stowarzyszenie "Miechowska Liga Squasha"
Adres: 32-200 Miechów
Tytuł: Zapisy do Miechowskiej Ligi Squasha zawodnika... (imię i nazwisko) ...
Ponadto oświadczam, że:
 Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zapisu
uczestników do rozgrywek pn. Miechowska Liga Squasha, a także do ich organizacji przez Stowarzyszenie "Miechowska Liga Squasha"
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Jestem
świadoma/świadomy o tym, że przysługuje mi prawo wglądu w te dane i ich poprawienia, uzupełnienia lub wycofania zgody na ich dalsze
przetwarzanie.
 Wyrażam zgodę na nieodpłatne umieszczanie zdjęć i filmów zawierających mój wizerunek zarejestrowany podczas rozgrywek pn.
"Miechowska Liga Squasha", a także podczas innych turniejów i wydarzeń sportowych, których organizatorem jest Stowarzyszenie
"Miechowska Liga Squasah". Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu
promocji i informacji związanych z w/w rozgrywkami tj. plakaty, ulotki, zdjęcia do prasy, na stronę WWW, materiały promocyjne i
informacyjne (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze
zm.)
 Nie mam przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału w rozgrywkach pn. "Miechowska Liga Squasha", a swój stan zdrowia uważam za
dobry. O wszelkich zmianach w moim stanie zdrowia powiadomię Organizatorów bez zbędnej zwłoki.
 Zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem rozgrywek pn. Miechowska Liga Squasha dostępnym pod adresem internetowym
http://www.miechowskaligasquasha.pl/regulamin_16-17/ i akceptuję jego postanowienia.

Miechów, dn. …………………

…………………………………….
czytelny podpis

