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Atstovo (tėvo/mamos/globėjo/trenerio) vardas, pavardė

..........................................................................
adresas

..........................................................................
kontaktinis telefonas

PRAŠYMAS - SUTIKIMAS
DĖL LEIDIMO DALYVAUTI VARŽYBOSE
2020 m. -……….....…..….-…..…..
Prašau leisti mano atstovaujamam nepilnamečiui (-iams), kurio (-ių)
Vardas, Pavardė, gimimo metai yra:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
dalyvauti 2020-09-12 OCR Lietuva. Ekstremalus bėgimas. Kazlų Rūda bėgime su kliūtimis.
Tvirtinu, kad mano atstovaujamas vaikas yra sveikas ir gali dalyvauti varžybose bei sutinku su aukščiau nurodytu
vaiko asmens duomenų pateikimu varžybų protokoluose. Šeima yra informuota apie galimas traumas bei kitus sveikatos
sutrikdymus varžybų̨ metu, o jiems įvykus pretenzijos nebus reiškiamos. Pasirašydamas šį dokumentą̨ prisiimu sau visą
atsakomybę už nepilnamečio vaiko dalyvavimą varžybose, sveikatos būklę. Man yra žinoma, kad kiekvienas sportininkas
dalyvauja šiose varžybose savo rizika ir atsakomybe, organizatoriai jokia forma nėra atsakingi už sporto renginio dalyvių
sveikatą ir/ar galimą žalą jai.
Sporto renginio dalyviai privalo laikytis bendros tvarkos, elgtis rūpestingai ir atsakingai, kad savo veiksmais (ar
neveikimu) nepadarytų kitiems asmenimis ar sau žalos. Organizatoriai nėra atsakingi už renginyje dalyvaujančių asmenų
turtą̨. Asmenys privalo saugoti savo turtą̨ patys ir niekada nepalikti jo be priežiūros.
Pasirašydamas sutikimą, asmuo patvirtina, kad yra susipažinęs su visomis varžybų̨ taisyklėmis ir nuostatais, kurie yra
skelbiami viešai internetiniame tinklapyje www.ocrlithuania.com. Taip pat šiuo sutikimu patvirtina, kad neturi ir ateityje
nereikš jokių pretenzijų̨ organizatoriams.
Vieno iš tėvų (globėjų ar atstovo) parašas patvirtina sutikimą dalyvauti jų nepilnamečiam vaikui varžybose.
Vaikų asmens duomenų tvarkymas: OCR bėgimo organizatoriai renka ir tvarko šiuos vaikų asmens duomenis:
- Vardą, pavardę, gimimo metus, priklausymą komandai ar sporto klubui. Šie duomenys renkami siekiant dalyviui
pateikti tikslią informaciją apie jo pasiektus rezultatus ir vykdant organizatorių sutartinį įsipareigojimą dalyviams.
- Duomenų perdavimas trečiosioms šalims: rezultatai publikuojami puslapyje www.ocrlithuania.com.
- Vizualinės informacijos rinkimas: informuojame jog šis renginys yra viešas. Visi dalyviai trasoje bei starto / finišo
zonose gali patekti į filmavimą ar fotografavimą. Organizatoriai neatsako už šią foto / video medžiagą ir nereguliuoja
fotografų trasoje. Medžiaga pateikiama organizatorių Facebook paskyroje ar tinklapyje www.ocrlithuania.com pateikia
tik nuorodas į kitų foto/video medžiagos pateikėjų resursus.
- Laimėtojų informacija: viešosios informacijos priemonės gali savo iniciatyva publikuoti informaciją apie varžybų
laimėtojus. Už tokios informacijos publikavimą organizatoriai neatsako, o atsako konkreti žiniasklaidos priemonė
kuriame buvo publikuota informacija.
Prašome Jūsų̨ (Dalyvio atstovo) pasirašyti žemiau, nurodant savo vardą, pavardę bei pasirašymo datą.
DALYVIO ATSTOVAS: .......................................................................................................................................
tėvo/mamos/globėjo vardas, pavardė, parašas, data

