
REGULAMIN TURNIEJU “EMKA PANNA PRO” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w imprezie o charakterze sportowym organizowanym przez EXTRA 

TIME – PRO Kamil Lichmański, nazwa skrócona podmiotu gospodarczego ET – PRO, numer NIP 6692563684, 

adres: ul. Morska 8/7, 76-004 Sianów, strona internetowa extratimepro.pl, adres poczty elektronicznej 

extratimepro@gmail.com  

podczas turnieju organizowanego od 15 październik  w każdą sobotę do 5 listopada 2022 roku w Galerii Emka. 

2. Organizowany Turniej z wykorzystaniem areny do meczy piłkarskich "1 NA 1" nazwany został tytułem EMKA 

PANNA PRO 

3. W turnieju mogą wziąć udział dzieci i młodzież od 5 do 17 roku życia. 

4. Udział w wydarzeniu sportowym jest całkowicie dobrowolny, a żeby wziąć nim udział należy zapisać swój udział 

na stronie www.extratimepro.pl. Zapisy rozpoczynają się od dnia 26.09.2022 i będą trwać do 09.10.2022 do 

godziny 23:59(rejestracja internetowa) lub w dniu rozpoczęcia wydarzenia 15.10.2022 od godziny 14:00 do 

godziny 18:00 na stoisku Extra Time - PRO przy “Scenie Emka” i w każdą kolejną sobotę aż do 29.10.2022. 

5. Udział w imprezie jest możliwy - wyłącznie - po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu  

i jego akceptacją oraz wyrażeniu odpowiednich zgód, złożenia odpowiednich oświadczeń i akceptacji wszystkich 

warunków uczestnictwa. 

6. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez Uczestnika jest obowiązkowe. 

 

II. CELE 

1. Celem jest organizacja turnieju piłkarskiego “EMKA PANNA PRO” z wykorzystaniem Areny zwanej również 

Oktagonem oraz różnych konkursów związanych z piłką nożną, mającego na celu propagowanie aktywności 

ruchowej oraz zdrowego trybu życia. 

 

III. ORGANIZATOR 

1. Organizatorem wszystkich wydarzeń sportowych (w tym m.in. Turnieju, konkursów sprawnościowych  

i wyzwań ruchowych dla dzieci, pod szyldem “EMKA PANNA PRO” jest  EXTRA TIME – PRO Kamil Lichmański, 

nazwa skrócona podmiotu gospodarczego ET – PRO, numer NIP 6692563684, adres: ul. Morska 8/7, 76-004 

Sianów, strona internetowa extratimepro.pl, adres poczty elektronicznej extratimepro@gmail.com, zwana dalej 

„Organizatorem”. 

IV. CHARAKTERYSTYKA TURNIEJU “EMKA PANNA PRO” 

1. Jest to wydarzenie o charakterze sportowym opierające się na zdrowej rywalizacji i dobrej zabawie. Główna 

atrakcja czyli turniej w Arenie będzie odbywał się przez wszystkie 4 soboty w podanych niżej terminach: 

● Turniej NR:1 - 15.10.2022 - Turniej dla dzieci i młodzieży w 3 kategoriach wiekowych 1. KIDS: 5-8 LAT, 2. 

YOUNG: 9 - 13 LAT,3.  JUNIOR: 14- 17 LAT. Od godziny 14:00 do 18:00 zostaną rozegrane mecze na 

przemian w każdej kategorii aż wyłonimy najlepszego zawodnika w danej kategorii, który automatycznie 

melduję się w Wielkim Finale, który odbędzie się dnia 05.11.2022. Co ważne reszta zawodników 

automatycznie przechodzi do turnieju NR:2, który rozegrany zostanie w kolejną sobotę w tych samych 

godzinach co pierwszy turniej co daje zawodnikom kolejne szanse na udział w Wielkim Finale. 
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● Turniej NR:2 - 22.10.2022 - Turniej dla dzieci i młodzieży w 3 kategoriach wiekowych 1. KIDS: 5-8 LAT, 2. 

YOUNG: 9 - 13 LAT,3.  JUNIOR: 14- 17 LAT. Od godziny 14:00 do 18:00 zostaną rozegrane mecze na 

przemian w każdej kategorii aż wyłonimy najlepszego zawodnika w danej kategorii, który automatycznie 

melduję się w Wielkim Finale, który odbędzie się dnia 05.11.2022. Co ważne reszta zawodników 

automatycznie przechodzi do turnieju NR:3, który rozegrany zostanie w kolejną sobotę w tych samych 

godzinach co pierwszy turniej co daje zawodnikom kolejne szanse na udział w Wielkim Finale. 

● Turniej NR:3 - 29.10.2022 - Turniej dla dzieci i młodzieży w 3 kategoriach wiekowych 1. KIDS: 5-8 LAT, 2. 

YOUNG: 9 - 13 LAT,3.  JUNIOR: 14- 17 LAT. Od godziny 14:00 do 18:00 zostaną rozegrane mecze na 

przemian w każdej kategorii aż wyłonimy najlepszego zawodnika w danej kategorii, który automatycznie 

melduję się w Wielkim Finale, który odbędzie się dnia 05.11.2022. Jest to ostatni turniej dla każdego kto 

do dnia rozpoczęcia tego turnieju zdążył zgłosić swój udział. 

 

● Wszyscy zawodnicy, którzy brali udział w jakiejkolwiek Edycji są zaproszeni na Wielki Finał, gdzie czekają 

na nich konkursy sprawnościowe i mecze w oktagonie pomiędzy Meczami Finałowymi. Oraz na 

zakończenie zostaną wręczone nagrody wszystkim zawodnikom, którzy dzielnie walczyli do samego 

końca razem z Extra Time PRO.  

UCZESTNIK – to osoba fizyczna biorąca udział w wydarzeniu sportowym, po spełnieniu wszystkich niezbędnych 

formalności opisanych w niniejszym Regulaminie lub innych warunków wskazanych przez Organizatora. 

2. Udział w TURNIEJU “EMKA PANNA PRO”  wymaga sprawności fizycznej, pozytywnego nastawienia i zdrowej 

rywalizacji. Udział w TURNIEJU “EMKA PANNA PRO”  niesie za sobą znane  

i nieprzewidziane ryzyko fizycznych obrażeń lub/ i śmierci, choroby lub/i zniszczenia lub utraty osobistej 

własności.  

Udział w TURNIEJU “EMKA PANNA PRO” jest całkowicie dobrowolny i wynikający z wolnej woli Uczestnika, który 

musi zaakceptować każde i całe ryzyko oraz wyrazić zgody i potwierdzić, że jego udział  

w turnieju następuje z własnej, nieprzymuszonej woli i jest całkowicie dobrowolny, niezależnie od tego co zostało 

mu zasugerowane w jakikolwiek sposób. Uczestnik ma pełne prawo wyboru i może w każdej chwili odstąpić od 

realizacji uczestnictwa, począwszy od startu. Uczestnik nie musi uczestniczyć w żadnym ćwiczeniu, konkursie  

i może się wycofać z uczestnictwa w każdym dowolnym momencie. Uczestnik sam decyduje o tym, czy jego stan 

zdrowia, kondycja, czy inne uwarunkowania umożliwiają mu udział w wydarzeniu lub jego części. 

 

V. TERMIN I MIEJSCE WYDARZEŃ 

1. TURNIEJU “EMKA PANNA PRO”  odbywa się na parterze “SCENA” w Galerii Emka, ul. Jana Pawła II 20  

w Koszalinie, w dniach od 15.10.2022 do 05.11.2022 (w każdą sobotę w dniach 15, 22 i 29.10 oraz 05.11. 2022) 

2. W turnieju mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani do udziału w turnieju zgodnie  

z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz instrukcjami zamieszczonymi na stronie internetowej 

www.emka.pl i  www.extratimepro.pl 

3. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany daty i/lub miejsca turnieju, o czym Uczestnik, powinien zostać 

powiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej, profilu Facebook’owym 

lub w formie mailowej, nie później niż 4 godziny przed rozpoczęciem turnieju, chyba że okaże się to niemożliwe. 

Dokonanie zmian nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do 

Uczestnika ani jakichkolwiek roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizator 

4.Turniej może zostać odwołany z przyczyn niezależnych od organizatora na skutek okoliczności siły wyższej, lub 

zdarzeń losowych, którym nie można było zapobiec ani w inny żaden sposób doprowadzić do organizacji 

wydarzenia  

http://www.emka.pl/
http://www.extratimepro.pl/


 

 

VII. UCZESTNICTWO ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA 

1. W imprezach mogą brać udział osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat, z zastrzeżeniem ust. 

2 - 4 poniżej, osoby niepełnoletnie tylko i wyłącznie za zgodą i pod opieką opiekunów prawnych. 

2. Osoby niepełnoletnie oraz małoletnie mają prawo do startu w turnieju i atrakcjach sportowych nazwanych 

jako: TURNIEJ “EMKA PANNA PRO”, tylko i wyłącznie pod warunkiem złożenia zgody na uczestnictwo w turnieju 

w dniu rozpoczęcia wydarzenia sportowego w biurze zawodów podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika 

(osobista obecność w biurze zawodów i potwierdzenie tożsamości opiekuna dokumentem ze zdjęciem są 

obowiązkowe). Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Prawo do uczestnictwa w turnieju: TURNIEJU “EMKA PANNA PRO” mają małoletni, którzy w dniu rozpoczęcia 

turnieju mają ukończone co najmniej 5 lat, pod warunkiem złożenia w dniu rozpoczęcia wydarzenia sportowego 

w biurze zawodów zgody na uczestnictwo w wydarzeniu podpisanej przez opiekuna prawnego dziecka (osobista 

obecność w biurze zawodów i potwierdzenie tożsamości opiekuna dokumentem ze zdjęciem są obowiązkowe). 

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

5. Warunkiem udziału w TURNIEJU “EMKA PANNA PRO” każdorazowo: 

a/ akceptacja regulaminu i złożenie odpowiednich dokumentów przed rozpoczęciem turnieju, 

b/ wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, 

c/ akceptacja udziału na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka 

wynikające z charakteru turnieju, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub 

życia, 

d/ wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu 

zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej, 

e/ wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo 

wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów i 

partnerów Organizatorów, na zasadach opisanych poniżej w pkt 6 -9. 

6. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w następujących formach: 

● Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, 

● Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom Organizatora egzemplarza lub kopii, na której 

utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie 

jego udziału w imprezie, 

● Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 

● Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, 

● Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym, 

● Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, 

● Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, 

● Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w turnieju w postaci zdjęć z gier i konkursów. 

7. Rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w pkt. 6 powyżej odbywa się w oparciu o zezwolenie, o którym 

mowa w art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zezwolenie jest udzielone przez 

Uczestnika poprzez akceptację niniejszego Regulaminu: 

- Podczas rejestracji na TURNIEJU “EMKA PANNA PRO” w dniach 15.10.2022 do 05.11.2022. 

- Podczas podpisania oświadczenia w formie papierowej przed startem. 



8. Zezwolenie udzielone przez Uczestnika w powyższy sposób jest oświadczeniem woli wyrażonym w rozumieniu 

art. 60 k.c. w związku z art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawa pokrewnych. Oświadczenie woli – 

zezwolenie nie może być swobodnie cofnięte po wyrażeniu i zrealizowaniu Wydarzenia, gdyż zgodnie z art. 61 § 

1 zd. 2 k.c. odwołanie oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. 

9. Przetwarzanie wizerunku Uczestnika nie narusza przepisów RODO i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO, zgodnie z którym: „Przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do celów wynikających z 

prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią”. 

10. Wzór oświadczenia zawierającego zgody, o których mowa w ust. 5 lit. c-e, stanowi Załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

 

VIII. ZASADY ZAPISÓW 

1. Limit uczestników to 32 osób w turnieju kategorii "Kids", 32 osoby w kategorii "Young" i 32 osoby w kategorii 

"Junior" 

2. Zapisy na turniej przyjmowane są aż do rozpoczęcia Turnieju NR:3 gdzie jest to ostatni turniej dla wszystkich 

gdzie wyłonimy ostatnich finalistów w 3 kategoriach wiekowych.  

 

IX. OPŁATA STARTOWA 

1. Organizator nie pobiera opłaty startowej zgodnie z § 8 pkt. 2 

2. Po dokonaniu zapisu nie ma możliwości zmiany uczestnika w miejsce tej osoby. 

 

X. ŚWIADCZENIA 

1. W ramach rejestracji zgodnej z regulaminem każdy z Uczestników otrzymuje  prawo wzięcia udziału w turnieju. 

 

XI. KLASYFIKACJE 

1. Organizator przyznaje wyróżnienia w następujących kategoriach: 

a) TURNIEJ EXTRA TIME - PRO "PANNA STREET"  - 

miejsca I-III dla najlepszych zawodników turnieju kategorii "Kids" 

b) TURNIEJ EXTRA TIME - PRO "PANNA STREET" - 

miejsca I-III dla najlepszych zawodników turnieju kategorii "Young" 

c) TURNIEJ EXTRA TIME - PRO "PANNA STREET" - 

miejsca I-III dla najlepszych zawodników turnieju kategorii "Junior" 

 

XII. NAGRODY 

● Każdy finalista turnieju w swojej kategorii otrzyma indywidualne nagrody sportowe oraz bezpłatne karnety na 

treningi Extra Time - PRO. 

● Każdy finalista w swojej kategorii wiekowej otrzyma nagrody także od partnerów turnieju 

o Zaproszenia do Crazy Bubble 

o Herbatę od Czasu na herbatę 



o Zaproszenia do salonu LEO w Galerii Emka i upominki od marki 

o I inne 

● Każdy, kto weźmie udział w konkursach, które będą organizowane w czasie poza turniejowym otrzyma 

bezpłatne wejście na trening Extra Time – PRO 

● Wszyscy zwycięzcy Wielkiego Finału – 5 listopada zostaną nagrodzeni 

o 1 miejsce – zaproszenie do salonu Stokrotka  w Galerii Emka w wysokości 400 zł i zaproszenie 

do Domino’s Pizza 

o 2 miejsce  - zaproszenie do salonu Stokrotka  w Galerii Emka w wysokości 200 zł i zaproszenie 

do Domino’s Pizza  

o 3 miejsce - do salonu Stokrotka  w Galerii Emka w wysokości 100 zł i zaproszenie do Domino’s 

Pizza 

Dodatkowo otrzymają także upominki od partnerów turnieju. 

XIII. BEZPIECZEŃSTWO 

1. Organizator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Uczestnikom bezpieczeństwa w trakcie turnieju. 

2. Ze względu na charakter turnieju, Uczestnik powinien liczyć się z powstaniem otarć, zadrapań, a także 

drobnych ran powierzchniowych podobnego typu. Odpowiedzialność za powstałe urazy ponosi wyłącznie 

Uczestnik. Uczestnik bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność. 

3. Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z turnieju zawodników, którzy 

w jego ocenie wymagają interwencji medycznej lub opieki w innym zakresie. 

4. Przez wzgląd na bezpieczeństwo pozostałych Uczestników obowiązuje obuwie wyłącznie z płaską podeszwą. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu Uczestnikowi, który znajduje się w stanie po 

spożyciu alkoholu lub substancji odurzających, agresywnemu, w stroju zagrażającym bezpieczeństwu a także 

podejmującemu jakiekolwiek działania, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników, 

przedstawicieli Organizatora, sponsorów i partnerów wydarzenia. 

 

6. Organizator nie zapewnia opieki medycznej i nie ponosi odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia 

uczestników i udział w rozgrywkach osób chorych. Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny poddać się 

wcześniej we własnym zakresie badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia, umożliwiający udział 

w turnieju. Ewentualne ubezpieczenie NNW uczestnicy turnieju powinni wykupić we własnym zakresie. 

7. Zawodnicy nie mogą grać w okularach, łańcuszkach, obrączkach itp., w przypadku nieprzestrzegania tego 

przepisu uczestniczą w meczach na własną odpowiedzialność. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego 

wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego bądź innych osób odpowiedzialność prawna spada na w/w 

osoby. 

8. Wszystkie sprawy związane z protestami, karami i wykroczeniami rozpatrywać będzie Organizator 

 

 

XIV. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (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 (Dz. Urz. UE L 119) (dalej „RODO”), informujemy: 

 



1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator - Kamil Lichmański prowadzący działalność 

gospodarczą pod firmą EXTRA TIME – PRO Kamil Lichmański, nazwa skrócona podmiotu gospodarczego ET – PRO 

numer NIP 6692563684, adres: ul. Morska 8/7, 76-004 Sianów, adres poczty elektronicznej 

extratimepro@gmail.com,  

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się  

z wykorzystaniem powyższych danych adresowych: extratimepro@gmail.com 

3. Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przekazywane partnerom, z którymi Administrator ma zawarte 

umowy na współpracę przy wykonywaniu działalności, podmiotom świadczącym Administratorowi pomoc 

informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na zlecenie 

Administratora a świadczącym usługi niezbędne do realizacji działalności gospodarczej Administratora i 

wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych. 

4. Podstawę przetwarzania Państwa danych stanowi oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich podanie jest 

uzasadnione celami organizacji, w tym promocji, imprezy. Dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby 

organizacji i promocji imprezy.  

5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

-wykonywania zadań i obowiązków wynikających z organizacji wydarzeń Extra Time – PRO ( podstawa prawna: 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

-realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

takich jak wykonanie zawartych umów z podmiotami trzecimi, w tym z partnerami i sponsorami, marketingu 

bezpośredniego usług i zadań, ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień i analiz. 

6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane: 

- przez czas trwania wydarzenia, w ramach organizacji którego podane zostały dane osobowe, i/lub 

- przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane i/lub 

- przez czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub 

niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych. 

 

 

 

7. Uczestnik jest uprawniony do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a 

także do przenoszenia danych.  

8. Uczestnik 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.  

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem 

uczestnictwa przez Pana/Panią w wydarzeniach Extra Time - PRO i w związku z tym będziecie Państwo 

zobowiązani do ich podania w wymaganym przez Administratora zakresie, a brak ich podania może skutkować 

brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez Administratora wydarzeniach i wykonywanych 

obowiązków prawnych. 

10. Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zgromadzone, a po 

tym czasie przez czas określony w odrębnych przepisach, m. in. przewidziany dla archiwizacji dokumentacji. 

 

mailto:extratimepro@gmail.com
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Załączniki: 

 

1. OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO MAŁOLETNIEGO ZAWODNIKA poniżej 18 roku życia startującego w 

TURNIEJU “EMKA PANNA PRO” 

2. UPOWAŻNIENIE DO PRZEJĘCIA OPIEKI NAD OSOBĄ NIEPEŁNOLETNIĄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr:1 OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO MAŁOLETNIEGO ZAWODNIKA poniżej 18 roku życia 

startującego w TURNIEJU “EMKA PANNA PRO” 

 

Jako rodzic/prawny opiekun* wyrażam zgodę na udział: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

/imię i nazwisko uczestnika/ 

 

w TURNIEJU “EMKA PANNA PRO” w terminie od 15.10. do 05.11.2022 roku oraz oświadczam, że jego stan zdrowia 

pozwala na udział w tych zawodach, organizowanych przez EXTRA TIME – PRO Kamil Lichmański. 

 

Ponadto: 

a) wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych oraz wizerunku mojego syna/córki* dla 

potrzeb organizatora związanych z promocją wydarzenia, w tym nieodpłatnie do wielokrotnego wykorzystywania 

zdjęć z jego/jej wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, 

utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych, w trakcie i w związku z jego/jej udziałem w turnieju, zdjęć za 

pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzonym turniejem; 

b) zobowiązuję się do ubezpieczenia mojego syna/córki* od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas 

turnieju; 

c) oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy i jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w 

zdolności do czynności prawnych oraz zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem. 

 

___________________________ 

Miejscowość data podpis 

 



 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

Załącznik nr:2 UPOWAŻNIENIE DO PRZEJĘCIA OPIEKI NAD OSOBĄ NIEPEŁNOLETNIĄ 

 

My niżej podpisany rodzice / opiekunowie prawni: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

/dane osoby niepełnoletniej: imię i nazwisko, adres/ 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

/dane rodziców / opiekunów: imię i nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, telefon/ 

 

 

UPOWAŻNIAMY DO PRZEJĘCIA OPIEKI NAD NASZYM DZIECKIEM 

w dniu …… czerwca na czas udziału w TURNIEJU “EMKA PANNA PRO” organizowanym przez EXTRA TIME – PRO 

Kamil Lichmański w Galerii Emka w Koszalinie 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

/dane opiekuna: imię i nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, telefon/ 

 

 

 

 

___________________________ 

Miejscowość data podpis 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


