
 
FORMULARZ REJESTRACYJNY 

XIII Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej 
 

 
 

I. DRUŻYNA …………………………………………………………………………………………………………….  
                   Nazwa drużyny  

  
II. KAPITAN  DRUŻYNY ……………………………………………………………………………………………………………. 

 Imię i nazwisko, numer telefonu , e-mail  
  

III. LISTA ZAWODNIKÓW: 

 
 

L.P

. 

NAZWISKO I IMIĘ 

ZAWODNIKA 

 

PESEL 

 

DATA  

URODZENIA 
PRZYNALEŻNOŚĆ 

KLUBOWA 
PODPIS 

1.      

2.      

3.        

4.      

5.      

6.      

7.       

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      
 

* Zawodnik swoim podpisem oświadcza, że: 

1. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z regulaminem rozgrywek i startując w tych  zawodach w pełni go akceptujemy 

2. Wyraża zgodę, na to aby decyzje w imieniu drużyny podejmował kapitan drużyny 

3. Bierze udział w rozgrywkach na własne ryzyko i odpowiedzialność 

4. W kolumnie „Przynależność Klubowa” wpisuje nazwę klubu (wraz z klasa rozgrywkową),  do którego przynależy w 

ramach rozgrywek PZPN  w bieżącym roku kalendarzowym lub „niezrzeszony”, jeśli zawodnik nie występuję w żadnych 

innych rozgrywkach. 

5. Z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, iż w przypadku ewentualnych zniszczeń (aktów wandalizmu) dokonanych przez 

członków naszej drużyny na rozgrywanych obiektach pokryjemy je solidarnie. 

6. My, niżej podpisani zawodnicy,  oświadczamy, iż nie mamy żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w takich 

rozgrywkach, ponadto zapoznaliśmy się z regulaminem zawodów, a w szczególności  z informacją, że organizator nie ponosi 

żadnej odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki podczas rozgrywanych meczów 

7. My, niżej podpisani zawodnicy,  oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na wykorzystywanie naszego wizerunku w celach 

marketingowych. 

8. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku przez Stowarzyszenie Klub Sportowy Wiarusy 

Igołomia z siedzibą w Igołomia 269, 32-125 Wawrzeńczyce, reprezentowanym przez Prezesa Klubu Pawła Żabickiego.  

9. Dane osobowe podaję świadomie, zgodnie z prawdą i dobrowolnie oraz zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli 

informacyjnej(dostępnej pod adresem: http://www.wiarusy.eu/WTPN/Dokumenty/KlauzuraInformacyjna.pdf) w tym z 

informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania.  

 

 

 
 UWAGA: Organizator i partnerzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników grających w XIII 

WTPN dla celów marketingowych oraz przetwarzania danych osobowych graczy na potrzeby rozgrywek (zgodnie z 

ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883). 

 
 

                          Podpis osoby zgłaszającej drużynę  


