
  Bydgoszcz, dnia ……..………………. 
 

*brak czytelnego podpisu pod deklaracją jest przeszkodą formalną i skutkuje niedopuszczeniem do gry zawodnika w rozgrywkach/meczach 

BLH.  

** w przypadku zawodnika niepełnoletniego obowiązek podpisu opiekunów prawnych.  

 
 

Oświadczenie Woli 
 
Ja niżej podpisany, 

   

………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………… 

Imię  Nazwisko 

   

………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………… 

Pesel  Data urodzenia 

oświadczam, że: 

- jestem uczestnikiem rozgrywek Bydgoskiej Ligi Hokeja (dalej zwanej BLH), reprezentującym drużynę:  

 

.................................................................. 

- zapoznałem się z regulaminem Bydgoskiej Ligi Hokeja, obowiązującym w sezonie 2020/2021, 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 zdolność do uprawiania ww. dyscypliny sportu,  

- jestem świadomy ryzyka związanego z uczestnictwem w rozgrywkach BLH, a szczególnie możliwością odniesienia urazu, kontuzji, czasowej lub trwałej utraty 

zdrowia, a nawet życia i biorę w nich udział na własną odpowiedzialność.  

Jednocześnie, jeżeli taka potrzeba zaistnieje, wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy.  

- jeżeli, w związku z moim uczestnictwem w rywalizacji sportowej związanej z rozgrywkami BLH w ramach meczy ligowych, 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 BLH, zarządców i właściciela obiektu na 

którym odbywają się mecze związane z rozgrywkami BLH, jak również wszystkich stron mogących mieć związek z funkcjonowaniem rozgrywek BLH,  

-spełniam warunki uczestnika ligi, określone w regulaminie BLH.  

 

Zgoda na przetwarzanie danych 

Wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bydgoską Ligę Hokeja. Przyjmuję do wiadomości, że przetwarzanie moich danych 

osobowych odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz 1000), do celów związanych z organizacją 

rozgrywek BLH.  

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe tj.:  

- imię,  nazwisko,  

- przynależność klubowa,  

- wyniki sportowe, 

pojawiły się na: 

- liście zawodników drużyny, którą reprezentuję,  

- notkach informacyjnych z zawodów,  

- statystykach,  

publikowanych w Internecie na stronie BLH, mediach społecznościowych, filmikach oraz zdjęciach z rozgrywek BLH. Wyrażam zgodę na nieodpłatne 

wykorzystanie mojego wizerunku poprzez jego sporządzanie, utrwalanie i rozpowszechnianie, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie 

autorskim. Zawodnik jest uprawniony do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

  

……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 

Data Czytelny podpis*/** 

 


