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Deklaracja/Licencja
Niniejszym deklaruj wol wst pienia do
Polskiej Federacji Podnoszenia Ci arów MASTERS.
Imi i nazwisko ………………………………………………..
Data urodzenia ………………………………………………..
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………….
Tel./fax kom. ………………………………………………..
e-mail ………………………………………………..
Wyra am gotowo op acania rocznej sk adki cz onkowskiej na konto Stowarzyszenia.
wiadczam, e wyra am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
wewn trznych Polskiej Federacji Podnoszenia Ci arów MASTERS.
zgodnie z Ustaw o ochronie danych osobowych z 29.09.1997 r. (DZ.U. z 1997 r. Nr 133,
poz. 883).
WIADCZENIE
1. Ja, ni ej podpisany o wiadczam niniejszym, e znany jest mi obowi zek posiadania bada
lekarskich zezwalaj cych na udzia w zawodach podnoszenia ci arów dla weteranów
oraz ubezpieczenia zdrowotnego od kosztów leczenia.
2. W przypadku braku opinii lekarza, e nie stwierdza przeciwwskaza do udzia u w
zawodach sportowych w podnoszeniu ci arów dla weteranów o wiadczam, e bior
udzia w zawodach na w asne ryzyko i odpowiedzialno .
3. W przypadku wyst pienia kontuzji podczas zawodów lub treningów przed zawodami
wiadczam, e bior udzia w zawodach na w asne ryzyko i odpowiedzialno . Nie b
ro ci pretensji do organizatorów zawodów i personelu pomocniczego, w przypadku
wyst pienia szkód cielesnych lub materialnych, z przyczyn niezale nych od
organizatorów.
4. Je eli zajdzie konieczno pokrycia kosztów leczenia, zakupu leków lub transportu,
wiadczam, e ureguluj zwi zane z tym nale no ci.
5. Zobowi zuj si do przestrzegania przepisów IWF i zarz dze organizatorów
dotycz cych rozgrywania zawodów.
6.
wiadczam, e przyj em powy sze do wiadomo ci, co po wiadczam podpisem
onym poni ej.

Data i czytelny podpis: ............................................................................................................
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