Zgłoszenie do rozgrywek
............................................................................................................................................

nazwa zespołu

Oświadczenie
Oświadczam, że w rozgrywkach Mrągowskiej Ligi Piłki Nożnej 2019/2020 uczestniczę z własnej woli. Jestem
zdrowy i nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych do mojego uczestnictwa w rozgrywkach organizowanych
przez Centrum Kultury i Turystyki.
Nie będę rościł pretensji do Organizatorów w związku z powstałymi kontuzjami i urazami w trakcie trwania
rozgrywek.
Oświadczam, iż zapoznałem się dokładnie z regulaminem Mrągowskiej Ligi Piłki Nożnej 2019/2020, którego
warunki w pełni akceptuję.
Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być
wykorzystane przez prasę, radio i telewizję.

SKŁAD DRUŻYNY
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Podpis Kapitana
………………………………………..
( telefon, e mail do kapitana)

Potwierdzenie lekarza
……………………………………………

Uwaga:
a) wypełnione zgłoszenia prosimy dostarczyć do dnia 9 listopada (na spotkanie kapitanów),
b) wpisowe należy wpłacić w kasie CKiT do dnia 31 października br.

Zasady ogólne korzystania z hali sportowej, szatni oraz pomieszczeń hali
sportowej przez zawodników biorących udział w rozgrywkach

1. Na terenie pomieszczeń należących do Zespołu Szkół nr 1 obowiązuje całkowity zakaz
palenia.
2. Zabrania się wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie pomieszczeń
należących do Zespołu Szkół nr 1. W przypadku stwierdzenia faktu wniesienia lub spożywania
alkoholu przez zawodnika bądź zawodników danego zespołu, zespół ten zostanie automatycznie
wykluczony z rozgrywek, zaś wpisowe nie zostanie zwrócone.
3. Na hali sportowej można przebywać wyłącznie w tzw. obuwiu miękkim z jasną podeszwą. Nie
przestrzeganie tej zasady spowoduje wykluczenie zawodnika z rozgrywek.
4. Na hali sportowej mogą przebywać wyłącznie zawodnicy. Dla wszystkich kibiców udostępniony
jest balkon widokowy.
5. Zespołom uczestniczącym w rozgrywkach zostaną udostępnione szatnie. Za porządek w szatni
odpowiedzialny jest kapitan zespołu. W przypadku stwierdzenia nieporządku, bądź zniszczeń w
określonej szatni zespół, który ją zajmował zostanie wykluczony z rozgrywek, zaś wpisowe nie
zostanie zwrócone.
6. W związku z małą ilością szatni organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie lub
kradzież pieniędzy, dokumentów i rzeczy wartościowych.
7. Ostateczna interpretacja wszelkich spraw nie ujętych w zasadach ogólnych należy do
organizatora

Zapoznałem się z zasadami ogólnymi i zobowiązuję się do ich przestrzegania

Lp.

Imię i Nazwisko zawodnika

Podpis
zawodnika

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Marek Koneszko – koordynator Mrągowskiej Ligi Piłki Nożnej z ramienia CKiT
telefon – 601628006, email – sport@ckit.mragowo.pl

Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego
o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych.
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:......................................
nr dowodu osobistego - …………….…………. telefon kontaktowy:.................
Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego syna / mojej córki
(* niepotrzebne skreślić)
............................................................................................................................
(miejsce na wpisanie imienia i nazwiska osoby niepełnoletniej)

w Rozgrywkach Mrągowskiej Ligi Piłki Nożnej 2019/2020,
organizowanych przez Centrum Kultury i Turystyki z siedzibą w Mrągowie,
przy ul. Warszawskiej 26 („Organizator”), które będą się odbywać według
określonego terminarza w Mrągowie.
Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego syna/córki pozwala
na uczestnictwo w tego typu imprezie rekreacyjno-sportowej i nie będę
rościł pretensji do Organizatorów w związku z powstałymi kontuzjami
i urazami w trakcie trwania rozgrywek.
Wyrażam także zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego
syna/córki przez Organizatora rozgrywek we wszelkich materiałach
i publikacjach przygotowanych na ten temat
Przyjmuję do wiadomości, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności
za rzeczy wartościowe.

Mrągowo, dnia - …………......................

.................................................
Podpis Rodzica lub Opiekuna prawnego

Marek Koneszko – koordynator Mrągowskiej Ligi Piłki Nożnej z ramienia CKiT
telefon – 601628006, email – sport@ckit.mragowo.pl

