Registrácia za XBS swimming / water polo

Priezvisko zverenca:

Meno:

Zákonný zástupca (meno, mobil, email):

Adresa (ulica a číslo, mesto, PSČ):

Dátum narodenia zverenca:

Zdravotné problémy dieťaťa:

Registrácia za (zaškrtnite kategórie, do ktorých sa registrujete)

Podpisom potvrdzujem, že poznám môj zdravotný stav (event. zdravotný stav môjho syna - dcéry), ktorý mi (event. môjmu synovi - dcére)
nebráni vykonávať športovú prípravu so zameraním na plavecké športy a zúčastňovať sa športových súťaží v plaveckých športoch. Som si

vedomý, že výlučne sám zodpovedám za môj zdravotný stav (event. zdravotný stav môjho syna - dcéry) a v prípade akýchkoľvek pochybností
o svojom zdravotnom stave (event. zdravotnom stave môjho syna - dcéry) zodpovedám za to, že zdravotný stav bude preverený príslušným
lekárom. Splnomocňujem plavecký klub XBS swimming poskytnúť základné ošetrenie pri poranení alebo chorobe môjho dieťaťa, ak
kvalifikovaný lekársky personál uváži ošetrenie za potrebné, ošetrenie vykoná.

Ako dotknutá fyzická osoba týmto v zmysle § 11 zákona č. 112/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
poskytujem súhlas vyššie uvedenému plaveckému klubu XBS swimming, Slovenskej plaveckej federácii a Ministerstvu školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky so spracovaním mojich osobných údajov na účel prihlasovania mojej osoby na súťaže doma i v
zahraničí, a to všetko v rozsahu podľa § 79 a nasl. zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento súhlas so

spracovaním a zverejnením svojich osobných údajov udeľujem na dobu neurčitú. Svojím podpisom potvrdzujem, že som bola/ bol poučený o
svojich právach pri spracovaní osobných údajov, a že svoje osobné údaje, ktoré som poskytla/poskytol sa zhodujú so skutočnosťou, a že sú
úplné, pravdivé a presné. Týmto súčasne podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov udeľujem súhlas plaveckému klubu XBS swimming a x-bionic sphere ich zamestnaných/ poverených fotografov/kameramanov fotiť

a/alebo filmovať. Takto získané fotografie, filmy a videozáznamy môžu byť použité len na nasledovný účel: zverejnenie na webovej stránke
plaveckého klubu XBS swimming, x-bionic sphere a na ich profiloch na sociálnych sieťach, v masmédiách, na tvorbu publikácií a na
vzdelávacie účely, ktoré môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené len na printové médiá, rozhlas , televízia, profilové bulletiny a karty, plagáty,
ktoré sú verejne šírené a publikované formou informačných bulletinov, tlačových správ, prospektov, brožúr, plagátov, webových stránok,

letákov a propagačných publikácií. Tento súhlas platí až do odvolania.
Moje dieťa a ja som si vedomý, že účasť na tréningu je potenciálne nebezpečná činnosť. Sme si vedomí všetkých nebezpečenstiev spojených

s účasťou v tomto športe, vrátane pošmyknutia a následného pádu, kontaktu s ďalšími účastníkmi tréningu, účinkami počasia, dopravy a
ďalších nebezpečných podmienok spojených so športovým tréningom. O všetkých podobných nebezpečenstvách som svoje dieťa oboznámil.
Preštudoval som si obidve strany tohto tlačiva a súhlasím s podmienkami výcviku ( resp. tréningu) menom môjho dieťaťa.

Dátum: ............................

...................................................

.......................................................

Podpis registrovaného

Podpis zákonného zástupcu
(u mladšieho ako 18 rokov)

Pokyny a poučenie o správaní sa registrovaného za XBS swimming
(žiadame zákonných zástupcov, aby si prečítali dole uvedené body a poučili tak svoje deti)

