( miejscowość , data )

Polski Związek Narciarski

WNIOSEK
o przyznanie licencji zawodnika do uprawiania sportu wyczynowego oraz do udziału
we współzawodnictwie sportowym Polskiego Związku Narciarskiego.

I. Ja, niżej podpisany (a)………………………………………………………..PESEL…………………………………………….
Tel. Kontaktowy…………………………….ur. ……………………….w …………………………………………………………..
(dzień, miesiąc, rok)

(miejscowość)

zamieszkały w ............................................................................................................................................................... …..
( dokładny adres z kodem pocztowym )

proszę o przyznanie licencji zawodnika upoważniającej do uprawiania sportu wyczynowego oraz do udziału we
współzawodnictwie sportowym PZN w dyscyplinie narciarskiej :
-

narciarstwo alpejskie
narciarstwo dowolne
biegi narciarskie
skoki i kombinacja norweska
snowboard

……………….

..……………….......................

( data )

( podpis wnioskodawcy )

Do wniosku załączam :
- PKT I - podpisaną fotografię
- PKT II - pisemne zobowiązanie do przestrzegania Statutu, Regulaminów i Wytycznych PZN oraz przepisów FIS
- PKT III - pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych ( dot. osób niepełnoletnich )
- PKT IV - pisemne potwierdzenie klubu sportowego
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania określonej dyscypliny sportu wydane przez lekarza uprawnionego do
orzecznictwa sportowo-lekarskiego lub uwierzytelnioną kopię książeczki zdrowia sportowca z aktualnym ważnym badaniem
- potwierdzenie opłaty za przyznanie licencji w wys. 30,00 zł. Aktywność licencji od 01 lipca do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.*
- Nr konta bankowego: 92 8591 0007 0021 0051 7915 0001
================================================================================================================ ===

II. ZOBOWIĄZANIE

Ja, niżej podpisany, zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Statutu, Wytycznych, Regulaminów PZN i FIS, w tym także do poddania się
odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym PZN w konkurencjach, na które uzyskałem(am) licencję.
Wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w oficjalnym systemem licencji PZN.

………………….

…………………………………….

(data)

( podpis wnioskodawcy )

===================================================================================================================

III. ZGODA OPIEKUNÓW PRAWNYCH ( dotyczy osób niepełnoletnich )
My, niżej podpisani, ustawowi przedstawiciele ( rodzice ** / prawni opiekunowie ** )

…………………………………………………..wyrażamy zgodę na wyczynowe uprawianie narciarstwa przez naszego
(wpisać imię i nazwisko zawodnika)

syna**/córkę ** w dyscyplinie sportu:……………………………………………………………………………………………………
(wpisać wybraną dyscyplinę sportu)

Podpisy opiekunów prawnych

…………………..

1………………………………………………………

(data)

2………………………………………………………
( czytelnie imię i nazwisko )

=================================================================================================================== I

IV. POTWIERDZENIE KLUBU SPORTOWEGO
…………………………

zgoda/brak zgody

………………………….

……………………………...

( pieczęć klubu sportowego)
( podpis osoby upoważnionej )
==================================================================================================================
( data)

V. DECYZJA
Komisja Licencyjna PZN na posiedzeniu w dniu……………….. przyznała licencję zawodnika nr…………….. …………
Kraków , dn .................................
*

Wytyczne Sportowe PZN - część ogólna art. 2.3.1, 2.3.2.

(przewodniczący Komisji)
……………………………………………..

ZGODA NA PUBLIKOWANIE WIZERUNKU

Ja, niżej podpisany/-a wyrażam / nie wyrażam (*niepotrzebne skreślić) zgodę/y na bezterminowe, publiczne, nieodpłatne
wykorzystanie mojego wizerunku / (*niepotrzebne skreślić) przez Polski Związek Narciarski z siedzibą przy ul. Mieszczańskiej

18, 30-313 Kraków.
Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak:
tak / nie
strona internetowa PZN ,
tak / nie elektroniczny system licencyjny PZN .
Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza moich dóbr osobistych i zgodnie z art. 24 Kodeksu
Cywilnego ani innych praw.
Oświadczam również, że jestem osobą nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych, oraz że zapoznałem/am się
z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem i akceptuję.
Przyjmuję również do wiadomości, że administratorem ww. danych osobowych jest Polski Związek Narciarski,
z siedzibą przy ul. Mieszczańskiej 18, 30-337 Kraków, adres email: office@pzn.pl, strona internetowa: pzn.pl.
Niniejszym oświadczam również, że zgodę wyraziłam/em dobrowolnie oraz zostałem poinformowany, iż przysługują mi prawa:
wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, co do ich wykorzystywania
oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 4 luty 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880).
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2017 poz. 459).
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

…..………………………….……………………

………………………………………………………
CZYTELNY PODPIS SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK*

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

