Jelentkezési lap
Név:
Születési hely, idő:
E-mail cím:
Telefonszám:
Lakcím:
Képviselt Stúdió / Egyesület (amennyiben van):
Edző neve (amennyiben van):
Van-e bármilyen versenyen szerzett címed, helyezésed abban a versenyszámban, amelyben nevezel? Amennyiben igen, mikor, hol
szerezted, és milyen elismerést kaptál?(versenyzők esetében kitöltendő)

Tanítasz-e az adott műfajban/eszközön, amelyben nevezel? Amennyiben igen, mióta?

Műfaj (a megfelelő aláhúzandó):
Pole and Aerial Art - verseny

Glamour and Exotic Art - verseny

Pole and Aerial Art - Szabad Alkotó Tér

Glamour and Exotic Art - Szabad Alkotó Tér

Divízió (a megfelelő aláhúzandó):
Amatőr

Profi

Versenyszám / eszköz (a megfelelő aláhúzandó):
Rúd

Karika Hammock

Silk

Egyéb:_____________________________
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Kategória (a megfelelő aláhúzandó):
Junior I. – 6-13 évesek

Junior II. – 14-17 évesek

Felnőtt – 18-43 évesek

Szenior – 44+ évesek

Glamour and Exotic Art - 18+ évesek

Kijelentem hogy a Versenyszabályzatot elolvastam, megértettem és annak tartalmával egyetértek. A Versenyszabályzatban
foglaltakat betartom és magamra, mint résztvevőre nézve, kötelező érvényűnek tartom. Ezúton jelentkezem a Pole and Aerial Art
Hungary versenyre a Szervező által meghatározott feltételek mentén.
Elfogadom, hogy a Zsűri döntése végleges, fellebbezésre nincs lehetőség.
Jelen dokumentum aláírásával hozzájárulok, hogy a Paradise Táncművészeti, Rúdfitnesz-, és Légtorna Akadémia (továbbiakban:
Adatkezelő) a fentebb megadott személyes adataimat a Pole and Aerial Art Hungary 2021 eseményen való részvétellel
összefüggésben kezelje, az alábbi feltételekkel:
A Szolgáltató adatkezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
(Avtv.) irányadó. Az adatszolgáltatás önkéntes.
Az adatkezelés célja a jelentkező/résztvevő azonosítása, az jelentkezővel/résztvevővel való kapcsolattartás és kommunikáció.
További személyes adatok kezelése törvényi felhatalmazáson alapulhat, amelynek célja jogszabályi kötelezettségek teljesítése. Kezelt
adatok: név, születési hely, dátum, lakcím, email cím, telefonszám.
Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő a részemre postai úton levelet, elektronikus úton emailt küldjön. Ezen hozzájáruló nyilatkozat
nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadására, ez a törvényben meghatározott kivételekkel kizárólag
az előzetes hozzájárulásommal történhet. Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül
visszavonható. Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a
vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.

Dátum: _________________________________________
Aláírás
(18 év alatti jelentkező esetén szülő/gondviselő)
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