Załącznik do Regulaminu
Familiady Pływackiej - 2018

...........................................
(miejscowość, data)

ZGŁOSZENIE*
rodzinne / indywidualne** do udziału w Familiadzie Pływackiej
Piotrków Trybunalski - 09.06.2018 r.

Rodzina*** .........................................
(nazwisko rodziny; np. KOWALSKICH)

Lp.

Nazwisko

Imię

Data
Stopień
urodzenia
pokrewieństwa****
(rrrr. mm.dd)

Przewid. czas
przepłynięcia
dystansu
(sek,setne)

Start w Familijne
pływackie 4x100 m +,
na 100-lecie
niepodległości Polski
(TAK lub N IE)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
* W przypadku ręcznego wypełniania Zgłoszenia należy je wypełnić czytelnie (najlepiej WIELKIMI, DRUKOWANYMI literami).
** Właściwe podkreślić - Zgłoszenie rodzinne dotyczy zgłoszenia minimum dwóch osób stanowiących rodzinę (co
szczegółowo określa regulamin). Zgłoszenie indywidualne dotyczy zgłoszenia tylko jednej osoby.
*** Przy zgłoszeniu indywidualnym należy postawić poziomą kreskę.
**** -W przypadku indywidualnego zgłoszenia się osoby dorosłej należy wpisać "ZGŁASZAJĄCY", a przy indywidualnym
zgłoszeniu dziecka wpisać odpowiednio; "CÓRKA" lub "SYN" Zgłaszającego, który wprawdzie nie startuje ale
dokonuje zgłoszenia (zgodnie z wymogami regulaminu) i jako "Zgłaszający" podpisuje "Zgłoszenie" .
-W przypadku Zgłoszenia rodzinnego (zgłoszenie więcej niż jednej osoby), stopień pokrewieństwa określany jest w
stosunku do Zgłaszającego (nawet jeśli nie startuje). Jeśli Zgłaszający również startuje w Zgłoszeniu należy wpisać go
jako pierwszego (pierwszy wiersz), a w kolumnie "Stopień pokrewieństwa", wpisujemy - „ZGŁASZAJĄCY”.
 w przypadku indywidualnego zgłoszenia osoby dorosłej Zgłaszającym jest zgłaszający się uczestnik,
 bez względu na rodzaj zgłoszenia (rodzinne czy indywidualne), w przypadku zgłoszenia (osoby) osób niepełnoletnich,
Zgłaszającym może być jedynie opiekun prawny (osoby) osób niepełnoletnich,
 oświadczenie dotyczy również samego Zgłaszającego (w zakresie odpowiednim do statusu Zgłaszającego, wynikającego
z treści Zgłoszenia).

Oświadczenie ZGŁASZAJĄCEGO
Ja niżej podpisany .......................................................... oświadczam, że ja jak i zgłoszeni do zawodów członkowie mojej
rodziny:
1. Zapoznani zostali przeze mnie z obowiązującym w 2018 roku, Regulaminem Familiady Pływackiej i zobowiązują się do
jego przestrzegania.
2. Nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych, do udziału w zawodach pływackich.
3. Osoby pełnoletnie startują w Familiadzie na wyłączną swoją odpowiedzialność, a osoby niepełnoletnie na wyłączną
odpowiedzialność i za zgodą opiekunów prawnych, co oznacza, że za ewentualne szkody zdrowotne, zniszczenie sprzętu
sportowego i inne szkody powstałe w związku z udziałem w Familiadzie, nie mogą składać roszczeń w stosunku do
organizatora Familiady.
4. Wyrazili zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Familiady (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) według RODO, ujawnionych w Zgłoszeniu danych osobowych uczestników
(dotyczy również danych Zgłaszającego), w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Familiady.
Dane kontaktowe Zgłaszającego:

1. adres e- mail ............................................
2. telefon ...............................................
……………………………...........………
Czytelny podpis Zgłaszającego

