ZGODA NA UDZIAŁ W ZAWODACH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Ja niżej podpisany(a) ....................................................................................................................................................................
wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ..............................................................................................................................................................
zamieszkały(a) ..........................................................................................................................................................................................................................
na IX Ogólnopolski Turniej Karate Uechi-Ryu 2021 organizowanej przez Częstochowska Akademię Sztuk Walk, Sportu
i Rekreacji – SPARTAN – Uechi-Ryu Karate-Do, która odbędzie się w dniu 16 października 2021 r. w Hala Sportowa
Częstochowa, ul. Żużlowa 4, Częstochowa.
Oświadczam, że mam świadomość ryzyka związanego z uczestnictwem w zawodach i związanej z tym możliwości wystąpienia
kontuzji. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, że Klub, nie będzie ponosiła odpowiedzialności prawnej w
zakresie ewentualnie poniesionych przez uczestnika szkód na zdrowiu i mieniu. Zrzekam się wszelkich roszczeń wobec Klubu,
w szczególności oświadczam, iż rezygnuję z prawa do podjęcia dochodzenia roszczeń na drodze sądowniczej lub
występowania z regresem przeciwko Klubowi, jego władzom, właścicielom terenu, a także wszelkim innym osobom
powiązanym z Klubem, w związku z wszelkimi wypadkami lub stratami związanymi z uczestnictwem w Zawodach.
W związku z udziałem mojego dziecka w IX Ogólnopolski Turniej Karate Uechi-Ryu 2021, organizowanym przez
Częstochowską Akademie Sztuk Walk, Sportu i Rekreacji „SPARTAN” Uechi-Ryu Karate-Do w dniu 16 października 2021r.
wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojej dziecka do celów związanych z promocją IX Ogólnopolski Turniej Karate
Uechi-Ryu 2021. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Turnieju
mogą być zamieszczone na stronie internetowej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych.
Oświadczam, że moje dziecko………………………………………………………………………………………………….……… jest zdrowe i nie
ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w turnieju karate organizowanym przez Częstochowska
Akademię Sztuk Walk, Sportu i Rekreacji – SPARTAN – Uechi-Ryu Karate-Do w dniu 16 października 2021r.

Częstochowa, dnia 16.10.2021r.

…………......................................................................
(Czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów)

OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ / RODZICA LUB OPIEKUNA OSOBY
NIEPEŁNOLOETNIEJ*
Oświadczam że:
• Ja / mój syn/córka* ………………………………………………………………….………………………………………………………………… jest(em) zdrowy i
nie zamieszkiwał(em) z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał(a) kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie
14 dni przez rozpoczęciem Turnieju,
• osoby przyprowadzające uczestnika Turnieju są zdrowe i nie zamieszkiwał(a) z osobą przebywającą na kwarantannie i nie
miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem Turnieju,
• wyrażam zgodę na pomiar temperatury uczestnika Turnieju przez obsługę Turnieju,
• zobowiązuję się do rezygnacji z udziału w Turnieju z przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby (podwyższona
temperatura, kaszel, katar, duszności),
• zobowiązuję się do niezwłocznego opuszczenia Turnieju / odbioru na koszt własny dziecka z Turnieju* w przypadku
wystąpienia u niego niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności),
• Jako opiekun niepełnoletniego uczestnika Turnieju będę dostępny przez cały czas trwania Turnieju pod numerem telefonu /
Jako pełnoletni uczestnik Turnieju podaję aktualny numer telefonu pod którym będzie możliwy kontakt ze mną*:
nr tel. ……………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

Częstochowa, 16.10.2021r. ………………………..………………………………..…………..
(czytelny podpis pełnoletniego uczestnika Turnieju
lub opiekuna niepełnoletniego uczestnika Turnieju)

ZGODA ZAWODNIKA PEŁNOLETNIEGO NA UDZIAŁ W ZAWODACH
………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko zawodnika)

…………………………………….…………………………………
(PESEL zawodnika)

Oświadczam, że znam zasady walki, regulaminy oraz przepisy obowiązujące na IX Ogólnopolski Turniej Karate
Uechi-Ryu 2021, 16 październik 2021, Częstochowa.
Oświadczam, że mam świadomość ryzyka związanego z uczestnictwem w zawodach i związanej z tym możliwości
wystąpienia kontuzji. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, że Klub, nie będzie ponosiła
odpowiedzialności prawnej w zakresie ewentualnie poniesionych przez uczestnika szkód na zdrowiu i mieniu. Zrzekam
się wszelkich roszczeń wobec Klubu, w szczególności oświadczam, iż rezygnuję z prawa do podjęcia dochodzenia
roszczeń na drodze sądowniczej lub występowania z regresem przeciwko Klubowi, jego władzom, właścicielom terenu, a
także wszelkim innym osobom powiązanym z Klubem, w związku z wszelkimi wypadkami lub stratami związanymi z
uczestnictwem w Zawodach.
W związku z udziałem w IX Ogólnopolski Turniej Karate Uechi-Ryu 2021, organizowanym przez Częstochowską
Akademie Sztuk Walk, Sportu i Rekreacji „SPARTAN” Uechi-Ryu Karate-Do w dniu 16 października 2021r. wyrażam
zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku do celów związanych z promocją IX Ogólnopolski Turniej Karate Uechi-Ryu
2021. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Turnieju mogą być
zamieszczone na stronie internetowej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych.
Oświadczam, że jestem zdrowy/a i nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju karate
/K-1/MMA organizowanym przez IX Ogólnopolski Turniej Karate Uechi-Ryu 2021 w dniu 16 października 2021r.
Częstochowa, dnia 16.10.2021r.

…………......................................................................
(Czytelny podpis zawodnika)

OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ
Oświadczam że:
• Ja ………………………………………………………………….………………………………………………………………… jestem zdrowy/a i nie
zamieszkiwałem/am z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miałem/am kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w
okresie 14 dni przez rozpoczęciem Turnieju,
• osoby przyprowadzające uczestnika Turnieju są zdrowe i nie zamieszkiwał(a) z osobą przebywającą na kwarantannie i nie
miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem Turnieju,
• wyrażam zgodę na pomiar temperatury uczestnika Turnieju przez obsługę Turnieju,
• zobowiązuję się do rezygnacji z udziału w Turnieju z przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby (podwyższona
temperatura, kaszel, katar, duszności),
• zobowiązuję się do niezwłocznego opuszczenia Turnieju w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby
(podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności),
• Jako pełnoletni uczestnik Turnieju podaję aktualny numer telefonu pod którym będzie możliwy kontakt ze mną:
nr tel. ……………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

Częstochowa, 16.10.2021r. ………………………..………………………………..…………..
(czytelny podpis pełnoletniego uczestnika Turnieju)

