Oświadczenie Uczestnika
FigurujeMy – Warsztaty Łyżwiarskie

W związku z deklarowanym przeze mnie zamiarem brania udziału w zajęciach, spotkaniach i innych
formach działania Organizatora - Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Krystyna Dolska (zwanego dalej
Organizatorem), oświadczam co następuje:

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Jestem pełnoletni(a) i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
Przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkie skutki swojego
uczestnictwa w jakichkolwiek działaniach Organizatora, dotyczących zarówno mnie lub innych
uczestników, jak też osób trzecich.
Przyjmuję do wiadomości, że Organizator oraz wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby
związane z przeprowadzeniem i organizacją Figurujemy – Warsztaty Łyżwiarskie, nie ponoszą
żadnej odpowiedzialności materialnej i prawnej za jakiekolwiek skutki mojego uczestnictwa,
a w szczególności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu lub szkody materialne, poniesione
w związku z uczestnictwem w działaniach Organizatora.
Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na udział w zajęciach sportowych w czasie Figurujemy –
Warsztaty Łyżwiarskie.
Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez
Organizatora w celach niezbędnych do organizacji obozu, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883)
Wyrażam zgodę na publikacje swojego wizerunku na stronie internetowej Organizatora.
Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem(am) się z wszystkimi warunkami regulaminu
Figurujemy – Warsztaty Łyżwiarskie i wypełniłem(am) formularz zgłoszeniowy.

IMIE I NAZWISKO (litery drukowane)

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

TELEFON KOMÓRKOWY………………………………………..
(opcjonalnie)

EMAIL……………………………………………………………….
(opcjonalnie)

PODPIS

Formularz zgłoszeniowy
FigurujeMy – Warsztaty Łyżwiarskie

Termin (wypełniają wyłącznie osoby, które deklarują częściowy udział - wskazanie dni):

24-26 luty 2017 roku
Imię i nazwisko:

Adres kontaktowy:

Telefon kontaktowy:
Pesel:
Rezerwacja hotelu:

Wybór grupy1 (Diamentowa/ Brylantowa):

Cele zawodnika:

Osoba do kontaktu (imię nazwisko, nr telefonu):2

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 1997 nr 133, poz. 883)

…………………………………………………
Podpis (imię i nazwisko)

1

Chęć uczestnictwa w programie zajęć grupy:
Diamentowa – podstawowe elementy łyżwiarskie
Brylantowa - bardziej złożone elementy łyżwiarskie
2
Osobą, którą w razie potrzeby zostanie powiadomiona o problemach uczestnika.

