ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU AMO - OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO O WYRAŻENIU ZGODY NA
UDZIAŁ W DNIACH TALENTU AMO ORAZ W AKADEMII MŁODYCH ORŁÓW
JA NIŻEJ PODPISANY:
*Nazwisko rodzica/opiekuna

*Imię rodzica/opiekuna

*Numer PESEL/Paszport***

*Obywatelstwo

Adres e-mail

*Nr telefonu komórkowego

WYRAŻAM ZGODĘ JAKO RODZIC/OPIEKUN PRAWNY** NA UDZIAŁ MOJEGO DZIECKA/PODOPIECZNEGO**:
*Nazwisko
dziecka/podopiecznego

*Imię dziecka/podopiecznego

*Numer PESEL/paszportu***

*Obywatelstwo

*Ulica

*Numer budynku

*Miasto

*Kod pocztowy

Adres e-mail

*Numer lokalu

Nr telefonu komórkowego

W DNIACH TALENTU AKADEMII MŁODYCH ORŁÓW ORAZ W ZAJĘCIACH AKADEMII MŁODYCH ORŁÓW.

*Niniejszym oświadczam, iż nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do udziału mojego dziecka/podopiecznego w testach
sprawności fizycznej i piłkarskiej w ramach Dni Talentu Akademii Młodych Orłów oraz w zajęciach Akademii Młodych Orłów oraz
jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy mojemu dziecku/podopiecznemu, jeśli taka potrzeba zaistnieje.
Data, Podpis* ……………………………………………………………………………..…….
Akceptuję Regulamin Akademii Młodych Orłów (dalej zwana AMO) jako rodzic/opiekun prawny i zobowiązuję się do przestrzegania
wszystkich jego postanowień. Regulamin dostępny jest w formie papierowej w punkcie rejestracji oraz elektronicznej na stronie
www.laczynaspilka.pl/amo.

ZGODY – brak zgody na poniższe stanowi w rozumieniu Regulaminu brak możliwości udziału dziecka/podopiecznego w Dniach
Talentu AMO oraz zajęciach AMO
TAK NIE Wyrażam zgodę jako rodzic/opiekun prawny na udział mojego dziecka/podopiecznego w testach sprawności fizycznej i piłkarskiej
w ramach Dni Talentu Akademii Młodych Orłów (dalej Dni Talentu AMO) oraz w zajęciach AMO.

TAK NIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7,
02-366 Warszawa (dalej PZPN) moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego w związku
z udziałem mojego dziecka/podopiecznego w Dniach Talentu AMO oraz w zajęciach AMO, w tym w celach elektronicznej rejestracji
mojego dziecka/podopiecznego do AMO w systemie Extranet oraz portalu www.laczynaspilka.pl.

TAK NIE Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego podczas Dni Talentu AMO oraz podczas zajęć AMO oraz
na bezpłatne wykorzystanie tego wizerunku na potrzeby organizacji AMO oraz działalności statutowej PZPN, poprzez umieszczenie
zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie (Art.
81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.).

TAK NIE Wyrażam zgodę na używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie materiałów fotograficznych i filmowych
zawierających wizerunek i wypowiedzi dziecka/podopiecznego, utrwalonych podczas Dni Talentu AMO oraz podczas zajęć AMO
jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej lub dźwiękowej) wyłącznie na
potrzeby promocji AMO oraz na potrzeby działalności statutowej PZPN. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona
ilościowo, czasowo ani terytorialnie (Art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.). Wizerunek
dziecka/podopiecznego nie może być użyty do innych celów, w formie lub publikacji obraźliwej dla dziecka/podopiecznego lub
naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka/podopiecznego.
ZGODY DOBROWOLNE:

TAK NIE
Wyrażam zgodę na otrzymywanie przez mnie oraz przez moje dziecko/podopiecznego informacji handlowych drogą elektroniczną,
pochodzących od PZPN i podmiotów współpracujących. Przez podmioty współpracujące rozumie się w szczególności podmioty,
z którymi PZPN ma zawarte umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną.

Data, Podpis ……………………………………….………………………………………………
*pole obowiązkowe, ** niepotrzebne skreślić, ***w przypadku obywatelstwa innego niż polskie.

