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O Ś W I A D C Z E N I E PRAWNEGO OPIEKUNA ZAWODNIKA O WYRAŻENIU ZGODY  

NA UDZIAŁ DZIECKA W TURNIEJU FINAL LEAGUE CUP -  DLG 32 

ORAZ ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE JEGO WIZERUNKU  

 

 

Ja niżej podpisany(a) będący(a) prawnym opiekunem zawodnika: 

 

  

 

 

Imię i nazwisko  (zawodnika)....................................................................................................................................................................  

 

 

 

oświadczam, że: 

- wraz z zawodnikiem zapoznałem się z regulaminem  walk Dziecięcej Ligi Grapplingowej Young Grapplers, który będzie 

obowiązywał podczas zawodów w dniu 10.12.2022r w Żyrardowie na hali sportowej Aqua (kod pocztowy 96-300) przy ul. 

Rotmistrza W. Pileckiego 25/27 i w pełni akceptuję jego treść; 

 

- zawodnik posiada aktualne badania lekarskie pod kątem sportów walki dopuszczające go do uczestniczenia w zawodach sportowych 

i walkach kontaktowych o profilu grapplerskim; 

 

- zawodnik nie ma przeciwwskazań lekarskich i zdrowotnych uniemożliwiających mu wzięcie udziału w w/w zawodach; 

 

- zawodnik będzie uczestniczyć w w/w imprezie na własne ryzyko i znane mu są oraz jego opiekunowi zagrożenia związane z 

możliwością utraty zdrowia na skutek zaistniałych losowych okoliczności przy uprawianiu tego typu sportu i zwalnia organizatorów 

i sędziów z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu; 

 

wyrażam także zgodę na: 

przetwarzanie danych osobowych zawodnika podanych w niniejszym oświadczeniu w celu zamieszczania, udostępniania i 

rozpowszechniania jego wizerunku w związku z udziałem w zawodach ligowych zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 

roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, 

filmy lub nagrania mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Dziecięcej Ligi Grapplingowej Young Grapplers i 

Żyrardowskiego Klubu Sportowego Thien Long oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach informacyjnych oraz 

w serwisach społecznościowych (np. Facebook). Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym 

również o wynagrodzenie względem Dziecięcej Ligi Grapplingowej Young Grapplers i Żyrardowskiego Klubu Sportowego Thien 

Long z tytułu wykorzystywania wizerunku/głosu/nagrań/wypowiedzi mojego dziecka na potrzeby określone w oświadczeniu. 

Podpisanie oświadczenia na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne.  

 

 

 

……………………………………………………… 

  data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 


