TRÓJMIEJSKA LIGA HOKEJA

załącznik nr 1 do regulaminu

Oświadczenie Woli złożone w dniu ………………
Ja niżej podpisany,

…………………………………. ………
Imię

oświadczam, że:

…………………………………………………..
Nazwisko

………………………………………………………….
Pesel

- jestem uczestnikiem rozgrywek Trójmiejskiej Ligi Hokeja na Lodzie ( dalej zwanej TLH), reprezentującym
drużynę:

…………………………………………………………
- zapoznałem się z regulaminem, zasadami Trójmiejskiej Ligi Hokeja na Lodzie, obowiązującym w sezonie
2016/2017, rozumiem jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego zasad,
- stan mojego zdrowia pozwala mi na czynny udział, w zajęciach sportowych, posiadam pełną zdolność do
uprawiania hokeja na lodzie oraz biorę pełną odpowiedzialność za kontrolę stanu mojego zdrowia
gwarantującą zdatność do uprawiania w/w dyscypliny sportu,
- jestem świadomy ryzyka związanego z uczestnictwem, w rozgrywkach TLH, a szczególnie możliwości
odniesienia urazu, kontuzji, czasowej lub trwałej utraty zdrowia, a nawet życia i biorę w nich udział na własną
odpowiedzialność,
- jeżeli, w związku z moim uczestnictwem, w rywalizacji sportowej związanej z rozgrywkami TLH, w ramach
meczy ligowych, sparingowych i treningach, wystąpią jakiekolwiek negatywne skutki w zakresie stanu mojego
zdrowia zwłaszcza pogorszenie stanu mojego zdrowia bądź utrata życia, oświadczam, że zrzekam się
wszelkich roszczeń z tego tytułu, w tym w szczególności roszczeń odszkodowawczych, rzeczowych,
materialnych, finansowych, w stosunku do: S t o w a r z y s z e n i a T L H ( organizatora rozgrywek TLH),
członków Zarządu TLH, działaczy i opiekunów, zarządców i właściciela obiektu na którym odbywają się
zajęcia sportowe/ mecze związane z rozgrywkami TLH, jak również wszystkich stron mogących mieć związek z
funkcjonowaniem rozgrywek TLH,
- niniejszym potwierdzam, że zostałem poinformowany przez organizatora rozgrywek TLH, że podstawowym
zabezpieczeniem przy ewentualnych roszczeniach wymienionych, w niniejszej deklaracji, jak również przed
żądaniami osób trzecich lub stron powiązanych z poszkodowanym, wynikających z uczestnictwa w ww.
zajęciach sportowych/ meczach, jest posiadanie grupowej lub indywidualnej polisy ubezpieczeniowej (OC) oraz
polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
-nigdy nie brałem udziału w rozgrywkach ekstralig, i spełniam kryteria określone w paragrafie 2 punkt 7
Regulaminu TLH, określającym kryteria, jakie trzeba spełnić, aby zostać dopuszczonym do udziału w
rozgrywkach TLH.
- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego wizerunku na potrzeby
związane z rozgrywkami TLH.
.. ….. ……………………………………………………………….
Czytelny Podpis **
**brak czytelnego podpisu pod deklaracją jest przeszkodą formalną i skutkuje nie dopuszczeniem do
gry zawodnika w rozgrywkach/meczach TLH. W wypadku zawodnika niepełnoletniego obowiązek
podpisu dwóch prawnych opiekunów.
Niniejsze oświadczenie woli jest jednocześnie zgłoszeniem zawodnika do rozgrywek TLH określonym w
Regulaminie rozgrywek TLH.

Nowy wzór ważny od 22.11.2016

