REGULAMIN

PRZYZNAWANIA ZAWODNICZYCH
LICENCJI WAKEBOARDOWYCH
Aby otrzymać licencję zawodniczą za pośrednictwem macierzystego klubu, lub indywidualnie należy
złożyć w biurze PZMWiNW:





wniosek o przyznanie licencji (str. 2)
oświadczenie o znajomości regulaminów, praw i obowiązków (str. 3)
pozytywną opinie jednego ze zrzeszonych w PZMWiNW klubów wakeboardowych (str. 4)
pisemną zgodę rodzica / opiekuna prawnego – dotyczy osób które nie ukończyły 18 roku życia
(str. 5)
 przedstawić Książeczkę Sportowo-Lekarską Zawodnika z aktualnymi badaniami uprawniającymi
do uprawiania wakeboardu (badanie poświadczone przez lekarza medycyny sportowej)
 ubezpieczenie NNW obejmujące sporty podwyższonego ryzyka

UWAGA:

Przy braku pozytywnej opinii jednego ze zrzeszonych w PZMWiNW klubów wakeboardowych zawodnik
nie będzie miał prawa do uczestnictwa w zawodach kalendarzowych PZMWiNW.

PROSIMY O WYPEŁNIANIE WNIOSKU DRUKOWANYMI LITERAMI

PZMWiNW DRUK L1

WNIOSEK O LICENCJĘ ZAWODNIKA
W WAKEBOARDZIE

Imię i nazwisko: .....................................................................................

Data i miejsce urodzenia: .......................................................................
3,5 cm x 4,5 cm

Adres korespondencyjny: ………………………………………………….
……………………....................................................................................
Adres mailowy: ………………………………………………………………..
Numer telefonu: ………………………………………………………………
Dyscyplina sportu: ……………………………………………………………
Przynależność klubowa: ………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że umiem pływać.

....................................................
/ miejscowość i data /
/ podpis wnioskodawcy /
(UWAGA !!! podpis nie może wychodzić poza ramkę)

Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, ul. Nowogrodzka 40, 00-691
Warszawa, tel. 22 617 44 49, motorowodniacy@motorowodniacy.org.
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia licencji.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy o wydanie licencji zawodniczej, realizacja obowiązku
prawnego wynikającego z Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie, przepisów rachunkowo-podatkowych oraz realizacja prawnie
usprawiedliwionego interesu administratora jak organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa w sporcie oraz ustalanie,
dochodzenie i zabezpieczanie ewentualnych roszczeń.
Dane dotyczące zdrowia są przetwarzane na podstawie właściwych przepisów ustawy prawo sportowe.
Podanie danych jest warunkiem wydania licencji zawodniczej, zaś ich niepodanie uniemożliwi jej wydanie.
Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy o licencję, przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa
(jak przepisy podatkowo-rachunkowe) oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane zgromadzone na dokumentacji
dodatkowej będą przetwarzane przez okres 10 lat od czasu wytworzenia. W stosownych przypadkach odbiorcami danych mogą
być podwykonawcy techniczni administratora, biura rachunkowe, banki, podmioty obsługujące płatności, firmy kurierskie. Każdej
osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu administratora.

.........................................................
/miejscowość i data/

WYDANO LICENCJĘ NR ………………. DNIA ………………………

................................................
/czytelny podpis/

OŚWIADCZENIE

O ZNAJOMOŚCI REGULAMINÓW,
PRAW I OBOWIĄZKÓW ZAWODNIKA
Ja,

…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, adres zamieszkania)

otrzymując licencję zawodnika Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego zobowiązuję
się wypełniać obowiązki zawodnika do których należy :
1. Przestrzeganie postanowień statutu i Regulaminów Sportowych PZMWiNW, Regulaminu Federacji
Światowej IWWF i innych aktów normatywnych mających zastosowanie w wakeboardzie i
wakeskacie, w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej.
2.

Przestrzeganie zasad rywalizacji sportowej w duchu „fair play” oraz podstawowych norm dobrego
wychowania i etyki sportowej.

3.

Poddawanie się obowiązkowym badaniom lekarskim i antydopingowym.

4.

Godne reprezentowanie kraju w międzynarodowych zawodach sportowych.

5.

Aktywny udział we współzawodnictwie sportowym (Mistrzostwa Polski) i procesie szkoleniowym.

6.

Znajomość Regulaminu MP, a w szczególności przepisów związanych z bezpieczeństwem.

………………………………………………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………………………………………
(podpis)

Na podstawie art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z
2016 . poz. 666 z późn.zm.), wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku
utrwalonego w formie zdjęć lub filmu zawierającego relację wydarzenia sportowego, poprzez utrwalenie,
rozpowszechnianie, zwielokrotnianie, wprowadzenie do pamięci komputera do sieci Internet oraz publiczne
wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie poprzez publikację zdjęć oraz materiałów wideo
przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego na stronach www administrowanych przez PZMWiNW,
w lokalnej prasie, stacjach telewizyjnych oraz mediach społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram, a także
w serwisie Youtube.
Poprzez wyrażenie niniejszej zgody zrzekam się wszelkich roszczeń zarówno istniejących jak i przyszłych, w tym
zwłaszcza roszczeń o wynagrodzenie z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku na potrzeby określone w
niniejszym oświadczeniu.
Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym czasie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

OPINIA
KLUBU ZRZESZONEGO W PZMWiNW

W imieniu Klubu:

…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres klubu)
potwierdzam wiedzę wnioskodawcy:

…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)
ze znajomości obowiązujących regulaminów, w szczególności części dotyczącej bezpieczeństwa oraz
wnioskuję o wydanie zawodniczej licencji.

………………………………………………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………………………………………
(pieczątka klubu i podpis prezesa klubu)

...........................................................................
imię i nazwisko rodzica, opiekuna prawnego

...........................................................................
...........................................................................
adres zamieszkania

Kodeks Karny, art. 223 § 1
„Kto składając zeznanie
mające służyć za dowód w
postępowaniu prowadzonym
na podstawie ustawy, zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę
podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3.”

2. ............................................................................
imię i nazwisko rodzica, opiekuna prawnego

............................................................................
............................................................................
adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE DLA PZMWiNW
Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art.223 KK za składanie fałszywych zeznań oświadczamy, że my
niżej podpisani będąc ustawowymi opiekunami małoletniego/niej
.......................................................................................................
Imię i nazwisko

wyrażamy zgodę na amatorskie uprawianie sportu motorowodnego, będąc świadomymi ciążącej na nas
odpowiedzialności cywilnej za szkody jakie może wyrządzić w trakcie zawodów i treningów. Jednocześnie
oświadczamy, że syn/córka posiada umiejętność pływania.
1. ......................................................
podpis oświadczającego

2. ......................................................
............................................................

podpis oświadczającego

miejscowość i data

Oświadczam, że jestem jedynym prawnym opiekunem ................................................................................
(imię i nazwisko syna/córki/podopiecznego)

1.

......................................................
podpis oświadczającego

*Dodatkowo wypełnia rodzic samotnie wychowujący dziecko.

................................................................................
potwierdzający wiarygodność podpisów*
*upoważniony przedstawiciel macierzystego klubu lub notariusz
Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, ul. Nowogrodzka 40, 00-691
Warszawa, tel. 22 617 44 49, motorowodniacy@motorowodniacy.org.
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia zgody na uprawianie przez dziecko turystyki wodnej.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy będącej przedmiotem zgody, wypełnienie obowiązków
prawnych ciążących na administratorze a wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz dla realizacji prawnie usprawiedliwionego
interesu administratora danych jakim jest ustalanie i dochodzenie ewentualnych roszczeń.
Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa dziecka w turystyce wodnej, zaś ich niepodanie uniemożliwi uprawianie turystyki
wodnej przez dziecko.
Dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia umowy będącej przedmiotem oświadczenia oraz do upływu okresu przedawnienia
ewentualnych roszczeń.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu administratora.

