
Wałbrzych 21-22/04/2017
Kwestionariusz Osobowy Zawodnika

Pola do wypełnienia dla zawodnika:
IMIĘ I NAZWISKO:

DATA URODZENIA: MIEJSCE URODZENIA:

d d m m r r r r

ADRES ZAMIESZKANIA:

PESEL:

NR. TELEFONU KONTAKTOWY:

PRZYNALEŻNOŚĆ KLUBOWA:

WYSOKOŚĆ STOJAKA: 

WIEK (ROCZNIKOWO): 

Proszę znakiem X zaznaczyć kategorie w których zamierzasz startować :

DO 67,5KG OPEN NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DO 75 KG OPEN SŁUŻB MUNDUROWYCH

DO 82,5KG WETERAN OD 45 LAT

DO 90KG JUNIOR DO LAT 18

DO 100KG JUNIOR DO LAT 21

DO 110KG

DO 120KG

DO 140KG

+140KG

POLA DO WYPEŁNIENIA PRZEZ ORGANIZATORA

WAGA ZAWODNIKA WSPŁ WILKS. WPŁATA

PODEJŚCIE I PODEJŚCIE II PODEJŚCIE III



IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA:

*Wypełniają osoby które nie ukończyły 18 roku życia, i przystępują do zawodów za zgodą pełnoletnich opiekunów.

Ja niżej podpisana/y …………………………………………, legitymująca się dowodem 

osobistym nr: ………….., zamieszkała/y…………………………………………., tel. kontaktowy: 

………………….. wyrażam zgodę na udział ………………………………………. w zawodach

sportowych ,,Puchar Polski WRPF’’ w wyciskaniu sztangi leżąc. Ponadto oświadczam że jestem 

prawnym opiekunem zawodnika.

………………………………………………………

data i podpis opiekuna 

Zapoznanie i podpisanie poniższych oświadczeń jest warunkiem udziału w zawodach. W przypadku osób poniżej

18 roku życia, oświadczenie musi zostać podpisane przez opiekuna, treść oświadczenia dotyczy zawodnika.

Oświadczenie 

 Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem zawodów ,,Puchar Polski WRPF RAW’’ Wałbrzych 21-22/04/2017 dostępnym na stronie

internetowej https://web.facebook.com/events/101812537021008/ i w biurze zawodów Organizatora. 

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów sportowych nie

ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po

zawodów. 

Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. 

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. 

Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego

zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. 

 Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości,

że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam

swoje uczestnictwo w ww. zawodach. 

 W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu.

Startujący przenosi swoje prawo do wizerunku w czasie trwania imprezy na organizatora (zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady itp).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, oraz swojego wizerunku (zdjęcia, filmy) dla potrzeb działań marketingowych

podejmowanych przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883 z

późn. zm.). 

Prawo do startu w zawodach mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale wieku do18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów

prawnych. 

……………………………………………………………………………………

data i czytelny podpis zawodnika/ prawnych opiekunów

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE KWESTIONARIUSZA


