Organizator:
ZG Macierz Szkolna w RC
Email: macierz.szkolna@seznam.cz

Złoty Groń, Istebna
tel: +420 777 304 948

Zgłoszenie „Igrzyska Zimowe na Zaolziu – slalom” 26.3.2022, Istebna
Imię i nazwisko:
Rok urodzenia:
szkoła:
email:
Kategoria (proszę zaznaczyć):

Narty

1.klasa+przedszkole 2.-3.klasa

4.-5. Klasa

Snowboard
6.-7. Klasa

8.-9. Klasa

Opłata startowa: 200 Kč/uczestnik – należy zapłacić przelewem na konto: 1725401359/0800
(VS: imię i nazwisko uczestnika) najpóźniej do 16.3.2022.
Podpisany skan zgłoszenia należy przesłać na email macierz.szkolna@seznam.cz
najpóźniej do 16.3.2022.
Niniejszym rodzice zgadzają się na udział uczestnika (dziecka) w imprezie „Igrzyska Zimowe na Zaolziu” i
zgadzają się z następującymi warunkami:
1.

Każdy uczestnik startuje na własne ryzyko i każdy odpowiada za własny stan zdrowia.

2.

Ilość uczestników jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

3.

Dojazd na miejsce zawodów, ubezpieczenie startujących oraz nadzór nad swoimi podopiecznymi
zapewnia każdy we własnym zakresie.

4.

W wypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
miejsca i terminu zawodów, zmiany długości tras, a nawet odwołania zawodów.

5.

W wypadku zaostrzenia obostrzeń związanych z epidemią Covid-19 organizator zastrzega sobie prawo
do odwołania zawodów.

6.

W przypadku odwołania zawodów opłata zostanie zwrócona z powrotem na konto.

7.

Rodzice zgadzają się z wykorzystaniem danych osobowych w ramach powyższej imprezy. Wszelkie
dane osobowe pozyskane przez organizatora nie będą wykorzystane przez osoby trzecie. Rodzice
zgadzają się na wykonanie fotografii uczestnika (indywidualnych, grupowych) w ramach działań
niniejszej imprezy. Rodzice zgadzają się na wykorzystanie pozyskanych fotografii do propagacji
niniejszej imprezy w mediach i na stronach internetowych organizatora.

Macierz Szkolna w RC, coby pořadatel je správcem osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a
bude zpracovávat osobní údaje účastníka, jejichž zpracování je nezbytné pro uzavření a plnění této přihlášky, pro plnění povinností
účastníka podle platných právních předpisů a pro sledování jeho oprávněných zájmů. Osobní údaje účastníka jsou zpracovávány na
základě této přihlášky a za účelem jejího uzavření v nezbytné míře a rozsahu a v souladu s právními předpisy. Účastník tímto prohlašuje, že
byl informován o tom, které údaje pořadatel zpracovává, o účelu, způsobu a rozsahu jejich zpracování, jakož i o svých právech na přístup
k nim, opravu, omezení zpracování, přenositelnost údajů, vznesení námitky, podání stížnosti a dalších souvisejících právech.

Miejsce, data

podpis rodzica

