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Piotr KIRMIEL 5 Dan
ul. Wyspiańskiego 21,
65-036 Zielona Góra
tel: 68 321 11 77; 609 502 102
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Imię i nazwisko: ............................................................., data urodzenia: .........../.........../.............. r.
Adres zamieszkania: .............................................................................................................................
Telefony: ............................................................., email: ......................................................................
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(
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Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów: .....................................................................................................
Adres zamieszkania: ...................................................................................................................................
Telefony: ............................................................., email: ............................................................................
O
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Oświadczam, że mój stan zdrowia/stan zdrowia mojego podopiecznego pozwala na uczestniczenie w zajęciach
1
sportowych prowadzonych przez Szkołę Aikido Zielona Góra. Nie posiadam/mój podopieczny nie posiada
żadnych przeciwwskazań do udziału w zajęciach.
Jednocześnie oświadczam, że choruję/nie choruję / mój podopieczny choruje/nie choruje1 na przewlekłe choroby.
..................................................................................................................................................................................
(jeżeli choruje to jakie/wymienić)
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Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego podopiecznego w zajęciach sportowych prowadzonych przez
Szkołę Aikido Zielona Góra. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(na), iż opieka instruktora nad
podopiecznym obejmuje wyłącznie matę do ćwiczeń w czasie trwania treningu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach administracyjnych Szkoły Aikido Zielona Góra,
prowadzonej przez Piotra Kirmiela, zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych).
Wyrażam zgodę na fotografowanie i ﬁlmowanie mojej osoby/mojego podopiecznego1 i ewentualne wykorzystanie wizerunku na
stronie internetowej, portalach społecznościowych i innych materiałach promocyjnych tworzonych przez Szkołę Aikido
Zielona Góra.
Oświadczam, że posiadam/podopieczny posiada1 aktualne badanie lekarskie i ubezpieczenie NNW.
Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(na) o możliwym ryzyku urazu spowodowanym nieprawidłowym wykonywaniem
ćwiczeń. W razie poniesienia jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu podczas treningu, spowodowanym nieprzestrzeganiem
zaleceń wydawanych przez instruktora prowadzącego zajęcia, nie będę rościł(a) pretensji i dochodził(a) odszkodowania w
żadnej z przyjętych form.
Zapoznałem(am) się i zapoznałem mojego podopiecznego1 z Regulaminem Szkoły Aikido Zielona Góra
i zobowiązuję się/zobowiązujemy się1 do jego przestrzegania.

Nr ewidencyjny:................................
Grupa:...............................................

.........................................................
Podpis członka, data

.........................................................
Podpis zatwierdzającego

.........................................................
Podpis opiekuna, data

1

niepotrzebne skreślić

