
 
 

Mikołajkowe Mistrzostwa SEKAI Karate 10.12.2022 ( SOBOTA ) 

lekki kontakt / walki z ograniczonym kontaktem 

1. TERMIN, MIEJSCE: 10.12.2022r. (SOBOTA) SP 356 ul. Głębocka 66 

2.  PROGRAM: Zawody zostaną rozegrane w godzinach 10.00 – 15.00 z podziałem na dwie grupy, szczegółowe 

informacje zostaną podane po zamknięciu zgłoszeń - 8.12.2022 (czwartek) na stronie www.karatewarszawa.pl 

zakładka aktualności. 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA 

- systematycznie opłacane składki członkowskie, 

- zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział w zawodach oddajemy trenerowi do 6.12.2022 (wtorek) 

- zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem dziecka w 
zawodach. 

 

ZGODA / OŚWIADCZENIE 

Mikołajkowe Mistrzostwa Karate SEKAI 

WARSZAWA 10 grudnia 2022 

Wyrażam zgodę na udział dziecka 

 

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

                                   / imię i nazwisko /                    / rok urodzenia /                             / WAGA / 

w Mikołajkowych Mistrzostwach Karate SEKAI w dniu 10.12.2022 roku 

w konkurencji lekki kontakt / walki z ograniczonym kontaktem 

 

……………………………………………………….. 

                                                                                                          podpis czytelny rodzica (opiekuna) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem mojego syna/córki w zawodach, w trybie 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 . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. 

 

 

……………………………………………………….. 

                                                                                                               podpis czytelny rodzica (opiekuna) 

Uwaga! Oświadczenie wypełnia rodzic lub prawny opiekun dziecka w całości własnoręcznie. 

 
ZGODĘ ODDAJEMY do 6.12.2022 (wtorek) po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane 

 

* Udział zawodnika i trenera danego klubu, a także sędziów oraz osób towarzyszących w zawodach jest równoznaczny z udzieleniem 

zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku, utrwalonego w trakcie ich trwania (w rozumieniu art. 81 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1062) w celach promocyjnych, informacyjnych, edukacyjnych, 

związanych z realizowanymi przez UKS SEKAI zadaniami statutowymi.  

** W przypadku braku wyrażenia sprzeciwu na piśmie, w/w osoby zezwalają na rozpowszechnianie wizerunku, które obejmuje w 
szczególności takie formy jego publikacji jak udostępnianie na stronie internetowej UKS SEKAI, na stronie Facebook UKS SEKAI, na 

stronie Instagram UKS SEKAI,  zamieszczanie w materiałach promocyjnych, informacyjnych, audiowizualnych, broszurach, gazetkach. 

***Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin „SEKAI”  z siedzibą w 

Warszawie (03-291), przy św. Wincentego 89/88. Więcej informacji nt. przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się na 

stronie: www.karatewarszawa.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”. 

 

 

http://www.karatewarszawa.pl/
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