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Załącznik do 

Karty zgłoszenia drużyny 

 

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKÓW I KIEROWNIKA/KAPITANA DRUŻYNY 

 

 Zgłoszeni zawodnicy oświadczają własnoręcznym podpisem, że przystępując do IX 
Międzyzakładowego Turnieju Piłki Nożnej Halowej biorą pełną odpowiedzialność za stan swojego 
zdrowia, nie mają przeciwwskazań lekarskich do podejmowania tego typu wysiłku oraz nie będą 
wnosić żadnych roszczeń finansowych z powodu kontuzji bądź chorób wynikających z zatajonych 
przez nich dolegliwości. 

 Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem  
i organizacją IX Międzyzakładowego Turnieju Piłki Nożnej Halowej nie ponoszą odpowiedzialności 
względem zawodników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie 
lub po turnieju. Zawodnicy biorą udział na własną odpowiedzialność. Zawodnicy ponoszą 
odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji 
zawodnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego 
zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z rozgrywkami. Przyjmują do wiadomości,  
że w razie wypadku nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmują do 
wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu 
rozgrywek. Zgadzają się z warunkami uczestnictwa w rozgrywkach. 

 Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych w karcie 
zgłoszenia, przez Administratora Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 maja 2018 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), którym jest Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Sędziszowie z siedzibą w Sędziszowie (28-340), ul. Dworcowa 20A dla celów organizacji  
IX Międzyzakładowego Turnieju Piłki Nożnej Halowej. Dane osobowe mogą być przekazywane 
podmiotom współpracującym przy realizacji rozgrywek i akcji z nim związanych na podstawie 
klauzul powierzenia zawartych w umowach pomiędzy Organizatorem a podmiotami 
współpracującymi. 

 Oświadczają także, że zostali poinformowany o przysługującym im prawie dostępu i poprawiania 
treści swoich danych osobowych oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. 
Przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do 
uczestnictwa w  turnieju. 

 Zawodnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku podczas udziału w rozgrywkach. 
 Oświadczam, że dane osobowe podane w zgłoszeniu są aktualne i zgodne z prawdą. 
 W imieniu swoim i zawodników swoim podpisem potwierdzam, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi 

warunkami regulaminu turnieju oraz wypełniliśmy formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz 
kompletnie. 
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