FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
"KOMETKA CUP"
II Turniej Badmintona i Tenisa Stołowego Izby Adwokackiej w Warszawie

Imię i nazwisko

____________________________________________

Tel. kontaktowy

____________________________________________

Adres e-mail

____________________________________________

Izba/Miasto

____________________________________________

Status zawodowy (zaznaczyć właściwe)
Adwokat
Radca prawny
Aplikant ____________________________________
Inny zawód prawniczy _________________________
Rodzina Uczestnika turnieju _____________________

¨
¨
¨
¨
¨

Zgłaszam swój udział w kategoriach*** (proszę zaznaczyć właściwe):
KOBIETY
Badminton – gra pojedyncza**
Badminton – gra podwójna*, partner

_____________________

Badminton – gra mieszana*, partner

_____________________

Tenis stołowy – gra pojedyncza**

¨
¨
¨
¨

MĘŻCZYŹNI
Badminton – gra pojedyncza**
Badminton – gra podwójna*, partner

_____________________

Badminton – gra mieszana*, partner

_____________________

Tenis stołowy – gra pojedyncza**

¨
¨
¨
¨
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*Organizator zastrzega, iż turniej gry podwójnej oraz turniej gry mieszanej odbędą się pod
warunkiem zgłoszenia się wystarczającej liczby uczestników.
** W wypadku dużej liczby zgłoszeń w danej kategorii Organizator dopuszcza możliwość
zorganizowania Turnieju z podziałem na kategorie wiekowe lub poziom początkujący i
zaawansowany. Organizator przewiduje też przeprowadzenie imprezy towarzyszącej dla
dzieci w razie zgłoszenia się wystarczającej liczby uczestników.
*** Uczestnik Turnieju może wziąć udział w maksymalnie 2 kategoriach w jednej konkurencji
Niniejszym oświadczam, że:
1. Dobrowolnie i na własne ryzyko zgłaszam swój udział w imprezie organizowanej przez
Komisję Kultury, Sportu i Turystyki Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie pod nazwą
"Kometka Cup" - II Turniej Badmintona i Tenisa Stołowego Izby Adwokackiej w Warszawie,
która odbędzie się w dniu 17 września 2016 r. w Warszawskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
Solec.
2. Akceptuję fakt, że Organizator nie ubezpiecza uczestników imprezy od następstw
nieszczęśliwych wypadków ani od odpowiedzialności cywilnej.
3. Zobowiązuję się do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku w
trakcie udziału w imprezie.
4. Zobowiązuję się do przestrzegania zasad fair play, duchem rywalizacji oraz do postępowania
z poszanowaniem dla innych uczestników.
5. Jestem świadomy/a, iż w razie złamania postanowień z pkt 3 i 4, mogę zostać wykluczony z
imprezy.
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby przeprowadzenia imprezy
danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, Poz. 833 z późn. zm.) oraz wyrażam
zgodę na otrzymywanie w przyszłości drogą e-mailową informacji o podobnych imprezach.
7. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego imienia, nazwiska, informacji o wykonywanym
zawodzie oraz wizerunku utrwalonego w trakcie trwania imprezy w materiałach, relacjach i
sprawozdaniach z imprezy w prasie lub innych środkach masowego przekazu, w tym w sieci
Internet.
DATA _________________________

PODPIS _________________________

PARTNERZY:

Patronat Medialny: MŁODA PALESTRA
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