ZGODA
Data: __ __ - __ __ - __ __ __ __
Godzina: ….... : …....

Wyrażam zgodę na udział mojego syna / córki / podopiecznego*
(imię i nazwisko) …………………………………………………………………………………………..,
urodzony (data i miejscowość) __ __ - __ __ - __ __ __ __, ……………………………………………………..,
w zawodach Trójmiejskiej Ligi Parkour organizowanych przez Polską Federację Parkour i Freerun.
Zapoznałem się z regulaminem Trójmiejskiej Ligi Parkour oraz regulaminami obiektów na których będą odybwały się
poszczególne zawody i akceptuję je, oraz przekazałem ich treść podopiecznemu.
Mam świadomość, iż uprawianie takich dyscyplin sportu jak parkour i freerunning, nawet pod właściwym nadzorem oraz
przy stosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, wiązać się może z ryzykiem wystąpienia różnego rodzaju urazów.
Dane rodzica/opiekuna*:
Imię i nazwisko: .......................................................................................
Data urodzenia: __ __ . __ __ . __ __ __ __,
Adres: ul. …......................................................................, __ __ - __ __ __ , ….................................................. ,
Telefon: __ __ __ - __ __ __ - __ __ __,
E-mail: ............................................................................................................. .
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych moich oraz mojego podopiecznego w celu realizacji postanowień zawartych
w regulaminie Trójmiejskiej Ligi Parkour.
Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach w związku z przetwarzaniem moich danych
osobowych.
Przekazanie ww. danych ma charakter obowiazkowy. Brak ich przekazania uniemożliwi wzięcie udziału w
zwodach Trójmiejskiej Ligi Parkour i Freerun.
Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na przesyłanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail) informacji
handlowych i marketingowych przez Polską Federację Parkour i Freerun, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną ( jt. Dz.U. 2019, poz. 123)na podany adres email.
Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na przesyłanie mi za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (SMS)
informacji handlowych i marketingowych przez Polską Federację Parkour i Freerun, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca
2004r. Prawo telekomunikacyjne ( jt. Dz.U. 2018 poz.1954) na podany numer telefonu.
Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na publikację wizerunku mojego syna/córki/podopiecznego w związku z uczestnictwem
w Trójmiejskiej Lidze Parkour oraz jego publikację w następujących celach:
1.
2.
3.
4.
5.

Publikacji w materiałach promocyjnych i reklamowych.
Publikacji na stronie internetowej Polskiej Federacji Parkour, Parkour Portal oraz stowarzyszeń organizujących
poszczególne zawody ligowe.
Publikacji na portalach społecznościowych typu Facebook, Instagram.
Publikacji i udostępniania w materiałach konferencyjnych, naukowych.
Publikacji w ofertach przekazywanych klientom i podmiotom współpracującym z Polską Federacją Parkour i
Freerun.

Podpis: ……………………………………………….....
* - niewłaściwe wykreślić

