
 

 

 

Dzień Sportu Gminy Nowosolna 

5 października 2019 r.  

 

Formularz zgłoszeniowy  

CAPSEL CUP 

 

1. Imię i nazwisko: …………………........................................................................... 

2. Adres:   …………………………………………………………………... 

3. Rok urodzenia:  …………………………………………………………………... 

4. Płeć:   …………………………………………………………………... 

5. Reprezentacja: …………………………………………………………………... 

  

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Capsel CUP 2019, znajdującym się na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Nowosolna: www.gminanowosolna.pl.  

        …………………………………… 

                          (data i podpis uczestnika) 

 

 

Oświadczam, iż mój stan zdrowia jest dobry i nie ma żadnych przeciwskazań lekarskich do wzięcia przeze 

mnie  udziału w Capsel CUP odbywającym się w ramach Sport Fest 2019 

 

…………………………………… 

                                               (data i podpis uczestnika) 
 

http://www.gminanowosolna.pl/


WAŻNE: Klauzula informacyjna jest integralną częścią regulaminu. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z nią. 

Zgody na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku i zapoznania się z obowiązkiem informacyjnym 
 

PROSZĘ POSTAWIĆ ZNAK X W KRATCE  
Oświadczam, że akceptuję Regulamin SPORT FEST 2019 

Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.U.UE. nr 
119.1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zbieranych na potrzeby udziału w SPORT FEST 
2019, który odbędzie się w dniach 03-05.10.2019 r 

Na podstawie art. 81 ust. 1 i art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, 1293) wyrażam 
zgodę na publikację mojego wizerunku na stronie internetowej, w folderach, informatorach, mediach społecznościowych organizatora oraz gminy służące 
budowaniu pozytywnego wizerunku działań organizatora oraz gminy, a także promocji SPORT FEST 2019, jak również  na rozpowszechnianie poprzez utrwalenie, 
obróbkę, przetwarzanie, przekaz i powielanie na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy wyłącznie w celu promocji ośrodka.  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną zamieszczoną w Regulaminie SPORT FEST 2019  

 

 

………………………………………. 

 

                …………………….………………..........                                    

czytelny/e podpis/y uczestnika/ opiekunów 

prawych  

                                                                

 


