
	  

Wypełnioną kartę prosimy o wysłanie na adres 
 e-mail: biuro@letsmove.pl 

 

FORULARZ ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW 

DRUŻYNA:    …………………………………………………………………………………………………… 
Nazwa i adres firmy, numer telefonu i faksu, e-mail 

 
KAPITAN:     …………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail 
 

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKÓW 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się  z regulaminem rozgrywek Let’s Move Sp. z o.o. na stronie www.letsmove.pl. i akceptuję 
zasady w nim zawarte. 
Wyraża zgodę na filmowanie, fotografowanie oraz rejestrowanie, wizerunku mojej osoby, w tym w połączeniu z moim imieniem i 
nazwiskiem, dla celów publikacji, promocji i reklamy Amatorskich Rozgrywek Let’s Move we wszystkich mediach oraz 
materiałach, które Organizator Amatorskich Rozgrywek uzna za odpowiednie dla celów popularyzacji idei rozgrywek i 
upublicznia informacji o nich. 
Oświadczam, że znajduję się w doskonałej kondycji fizycznej i psychicznej oraz nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne 
do mojego uczestnictwa w rozgrywkach Let’s Move Sp. z o.o.. W przeciwnym razie ponoszę całkowitą odpowiedzialność za ich 
skutki. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia i promocji Amatorskich Rozgrywek Let’s 
Move. Administratorem danych jest Let’s Move Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, 
której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia. 
Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Let’s 
Move sp. z o.o. i Partnerów, jako podmiotów z którymi Administrator danych współpracuje, w celu przebiegu i organizacji 
Amatorskich Rozgrywek Let’s Move ( zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U.  z 2002 r. Nr 
101, poz. 926 z późn. zmianami).  .  
Oświadczam, że związku z powyższym nie będę występować z żadnymi roszczeniami finansowymi do Organizatora 
Amatorskich Rozgrywek Let’s Move lub osób trzecich. Powyższe oświadczenie podpisuję na zasadzie dobrowolności, z pełną 
świadomością konsekwencji zrzeczenia się określonych wyżej roszczeń. 

LISTA ZAWODNIKÓW 

UWAGA: Rozgrywki organizowane przez LET’S MOVE Sp. z o.o. mają charakter amatorski tzn. ich uczestnikami mogą być 
tylko i wyłącznie osoby nie zrzeszone w żadnym klubie. 

Lp. Imię i nazwisko PESEL Podpis zawodnika 
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…………………………………………… 
      Podpis i pieczęć firmy 


