
 
ZGŁOSZENIE DO REGAT 

 
Nazwa regat: 50. Puchar Dnia Dziecka  

Klasa: Optimist 

 

Proszę o zapisanie zawodnika: 

Imię i nazwisko: 
........................................................................................................................................................... 

Data urodzenia: .............................................  

Klub   ………………………………………………………………………………………………………... 

Numer na żaglu 

Nr licencji PZŻ zawodnika 

Data ważności badania lekarskiego 

 

 

 

Kontakt na telefon komórkowy w trakcie regat  

 

 

Przyjmuję zobowiązania wynikające z Przepisów Regatowych Żeglarstwa WS 2017-2020,  
a w szczególności przepis 4 części 1., instrukcji żeglugi i przepisów pomiarowych jednokadłubowych 
jachtów kabinowych – formuła pomiarowa. 

 

 

……………..  2019 r.                                               .............................................................................. 

        data                                                                                 podpis trenera/opiekuna 

 

Na podstawie art. 6 ustęp 1 lit. a Rozporządzenia 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) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1–88) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego 
dziecka/zawodnika danych osobowych przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin - Centrum 
Żeglarskie z siedzibą w Szczecinie, ul. Przestrzenna 19 w celach związanych z organizacją regat. 

 

……………..  2019 r.                                               .............................................................................. 

        data                                                                                 podpis trenera/opiekuna 

 

 

 



 
 

 

Na podstawie art. 6 ustęp 1 lit. a Rozporządzenia 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) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1–88) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie nieodpłatne wizerunku mojego/mojego dziecka/zawodnika dla potrzeb promocyjnych 
Centrum Żeglarskiego, w tym celem umieszczenia ich na stronach internetowych administrowanych 
przez Centrum Żeglarskie i wykorzystania ich w innych działaniach promocyjnych m.in.: 

1. utrwalanie całości lub fragmentów wybranych przez Centrum Żeglarskie w postaci cyfrowej,  
np. na nośniku (CD – R, DVD), 

2. zwielokrotnianie dowolną techniką całości lub fragmentów wybranych przez Centrum 
Żeglarskie, 

3. publiczne wystawienie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

4. wprowadzenie do pamięci komputera oraz publiczne udostępnienie w sieci internet, 
programach radiowych lub telewizyjnych, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

5. wprowadzanie do obrotu poprzez użyczenie, najem lub dzierżawę oryginału lub kopii 
egzemplarzy, 

6. zwielokrotnianie i publiczne udostępnianie całości lub fragmentów poprzez jego publikację  
w wydawnictwach książkowych i wydawnictwach prasowych, materiałach promocyjnych i 
informacyjnych Centrum Żeglarskiego (elektronicznych, cyfrowych lub w formie drukarskiej). 

 

 

……………..  2019 r.                                               .............................................................................. 

        data                                                                                 podpis trenera/opiekuna 

 

 

 


