FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
(Application Form)
Nazwa Klubu (Club’s name):

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

Imię i nazwisko instruktora (Name and surname of instructor):

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

Dane uczestników (Participant details):
Lp.
(No)

Imię (Name)

Nazwisko (Surmane)

Koszt udziału (Cost)
250 PLN
150 PLN

Sayonara Party
35 PLN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

…………………………………………………..
Podpis (Signature)
Postanowienia końcowe (Final clauses)!!!
Podpisanie i wysłanie zgłoszenia stanowi definitywne zobowiązanie ze strony zgłaszającego do udziału w seminarium i przestrzegania
powyższych zasad. Każdy uczestnik seminarium zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku na terenie hali sportowej. Za
ewentualne szkody odpowiadać będzie kierownik ekipy / Dojo instruktor. Ubezpieczenie NW we własnym zakresie, organizator nie
ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru podczas trwania seminarium.
(Signing and sending the notification is a definitive commitment of the applicant to participate in the seminar and compliance with these
rules. Each participant of the seminar will be obliged to respect the discipline and order in the sports hall. For any damages will be
responsible the team manager / Dojo instructor. Insurance of each participant is on their own, Organizer does not responsible for lost
things.)
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora seminarium mojego wizerunku utrwalonego podczas Gasshuku na zdjęciach oraz filmach
w dowolny sposób do celów promocyjnych oraz informacyjnych i rezygnuję z wszelkich związanych z tym wynagrodzeń. Rezygnuję również
z wszelkich roszczeń, jakie mógłbym/mogłabym mieć w związku z naruszeniem prywatności, zniesławieniem lub w oparciu o wszelkie inne
podstawy powództwa, wynikające z wyprodukowania, dystrybucji, nadania, rozpowszechniania, promocji, wystawienia na widok publiczny lub
wykorzystania w jakikolwiek inny sposób mojej podobizny lub występu utrwalonego na nośnikach dźwięku i obrazu w związku z w/w
wydarzeniem.
(I agree for the organizer of the tournament to use my image recorded during the competition in photos and videos, in any way for promotional
and informational purposes and I resign from any related remuneration. I also waive any claims I might have in connection with a violation of
privacy, defamation or any other cause of action arising out of the production, distribution, broadcasting, distribution, dissemination,
promotion, display to the public or any other use of my likeness or performance recorded on audio and video media in connection with the
aforementioned event.)

