NEVEZÉSI LAP
„SELLYEFUT” – 2018. AUGUSZTUS 4. (szombat)
Egyéni futó:
neve:
……………………………………………………………..
e-mail címe: ……………………………………………………………..
telefonszáma: ……………………………………………………………..
kora:
….. év
Melyik futótávra nevez a futó (JELÖLJE MEG „X”-SZEL):
…..
…..
…..

Félmaratoni táv (21 km)
Egyéni táv (6 km)
Gyermeklelkesítő (1 km)

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A FUTÓVERSENYHEZ

Alulírott a Sellye Város Önkormányzat szervezésében 2018. augusztus 4. napján
megrendezésre kerülő „SELLYEFUT” futóversenyen való részvétele során hozzájárulását
adja, hogy Sellye Város Önkormányzat., mint adatkezelő az alábbi adatokat jelen
adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.
Adatkezelés célja: a rendezvény megszervezése és lebonyolítása, a rendezvényre történő
jelentkezéshez szükséges regisztráció és eredményhirdetés érdekében.
Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, életkor, törvényes képviselő
hozzájárulással kapcsolatos adatai a 16. életévét be nem töltött nevező esetén.
Adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintett hozzájárulás
Adattárolás határideje: az adatkezelési cél megvalósulásáig, legkésőbb a rendezvényhez
kapcsolódó kommunikációs kampány lezárulását követően azonnal.
A futóversenyen való részvétellel a jelentkező elfogadja az erre vonatkozó adatkezelést,
ahhoz hozzájárul.
Amennyiben a jelentkező életkora alapján még nem töltötte be a 16. életévét, úgy a versenyen
való részvétel feltétele, hogy törvényes képviselője aláírja a jelentkezési lapot, ezzel
hozzájárulva az adatok kezeléséhez.

Nyilatkozat:
Alulírott aláírásommal elismerem, hogy a 2018. augusztus 4. napján megrendezésre kerülő
„SELLYEFUT” futóversenyen elnevezésű futóverseny „versenyszabályzatát” mindenben
megismertem, az abban foglalt szabályokat tudomásul vettem és magamra kötelezőnek
ismerem el.
Alulírott aláírásommal elismerem, hogy a fentiekben nevezett futóversenyre felkészültem,
fizikai állapotom jó, eltitkolt betegségem nincs. A versenyen saját felelősségemre veszek
részt.
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Ha fenti okokra visszavezethető bármilyen károsodás ér, a verseny rendezői felé semmilyen
követeléssel nem élek.
Nyilatkozom továbbá, hogy a fenti adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elolvastam és
elfogadom.
Dátum:

2018. …………………………………..
………………………………….
Jelentkező aláírása

……………………………………………………………………………
16. életévét be nem töltött jelentkező esetén törvényes képviselő neve, aláírása
TÉRKÉP
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Idén is megrendezésre kerül SELLYEFUT rendezvényünk 2018. augusztus 4-én.
Helyszín: Sellye Gürü horgásztó
Regisztráció: 2018. augusztus 4. 7.00 órától a Gürü horgásztónál
Kategóriák:
-

Félmaratoni táv (21 km)- 8.00 órai kezdéssel
Egyéni táv (6 km)-8.30 órai kezdettel
5 éven aluli gyerekek CSAK szülői felügyelettel vehetnek részt a programon!
Gyermeklelkesítő táv (1 km)- 9.00 órai kezdettel

Jelentkezési lehetőségek:
E-mail: sellyemuvhaz@gmail.com
Telefonon:06 73/ 480-245 vagy 06 30/ 215- 3559
Személyesen: Sellye Ormánság Közösségi Ház, Mátyás király utca 53.

Részletek hamarosan!

A szervezők a változás jogát fenntartják!
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