Załącznik nr 1

…………………………, dn. ………………..

OŚWIADCZENIE NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA ZAWODÓW
Po zapoznaniu się z treścią regulaminu i programu zawodów Grand Tour 2022 organizowanych przez
Klub Jeździecki Rancho Zrębice, 42-256 Zrębice Pierwsze ul. Leśna 39, Stajnię Biały Borek, 42-256
Biskupice ul. Zrębska 93, Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF Pegaz, 42-200 Częstochowa ul. Mstowska 46,
Stajnię Pasat Wielki Bór, 42-200 Częstochowa ul. Łomżyńska 134, zobowiązuję się do przestrzegania
wszystkich punktów regulaminu bez zastrzeżeń i zgłaszam udział mojego dziecka:
…………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko uczestnika małoletniego

Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zawodach konnych mojego
dziecka oraz ponoszę pełną odpowiedzialność za jego zdrowie i bezpieczeństwo.

□ Załączam oświadczenie lekarskie

□ Nie załączam oświadczenia lekarskiego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka podanych w systemie Equita
(www.equita.pl) podczas zgłoszenia udziału w poszczególnych etapach zawodów, dla potrzeb realizacji celów
niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia towarzyskich zawodów Grand Tour 2019 w terminach:
 I Etap: 23.04.2022 Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF Pegaz
 II Etap: 14.05.2022 Stajnia Biały Borek
 III Etap: 28.05.2022 Klub Jeździecki Rancho Zrębice
 IV Etap + FINAŁ: 03.09.2022 Stajnia Pasat Wielki Bór
.…………………………………….………….………………………….
Data / Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego1

Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za stan zdrowia konia startującego w zawodach.
.…………………………………….………….………………………….
Czytelny podpis

Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika zawodów
Wyrażam zgodę na nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie wizerunku
mojego dziecka przez Organizatorów zawodów Grand Tour 2022 do celów promocyjnych zgodnie z art. 81 ust.
1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191
z póź. zm.).
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zawodów
Grand Tour 2022, są przechowywane w archiwach Organizatorów, mogą zostać umieszczone w ich serwisach
internetowych oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach prasowych.
Pragniemy poinformować, że serwery serwisu Facebook znajdują się poza terenem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego tj. w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony
danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Pani/a dane
zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz
w celach związanych z działalnością serwisu.
.…………………………………….………….………………………….
Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 2

1)zgoda wymagana
2)zgoda opcjonalna

