
Załącznik nr 1 do Regulaminu turnieju CS:GO 

 

Zgłoszenie udziału w turnieju CS:GO  

oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

 
 Zgłaszam się do udziału w turnieju jako gracz  

 

Nazwisko:                                                                Imię: 

 

 

Data urodzenia:                                                        Drużyna: 

 

 

Nickname: 

 

 

 Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu turnieju CS:GO 

 Oświadczam, że jestem w pełni zdrowy i nie posiadam żadnych przeciwskazań 

zdrowotnych do udziału w turnieju gier komputerowych 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie mojego wizerunku  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych w 

celu: 

- przygotowania turnieju  

- realizacji turnieju 

- ogłoszenia wyników turnieju 

- promocji turnieju 

 Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż administratorem moich danych 

osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Trybunalskim 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

(data i podpis uczestnika turnieju CS:GO) 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu turnieju CS:GO 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział 

dziecka w turnieju CS:GO oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

i wizerunku 

 
Ja niżej podpisana/y: 

 

Nazwisko:                                                                                       Imię: 

 

Adres zamieszkania: 

 

 Wyrażam zgodę na udział w turnieju CS:GO  mojego dziecka : 

 

Nazwisko:                                                                                       Imię: 

 

Data urodzenia:                                                                               Drużyna: 

 

Nickname: 

 

 Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu turnieju CS:GO 

Regulamin turnieju dostępny jest na stronie http://biblioteka.piotrkow.pl/ 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych w celu 

potwierdzenia sprawowania opieki nad dzieckiem 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka w celu: 

- przygotowania turnieju 

- realizacji turnieju 

- ogłoszenia wyników turnieju 

- promocji turnieju 

 Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż administratorem moich danych 

osobowych oraz mojego dziecka jest Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie 

Trybunalskim 

 

 

 

 

 

 

………………….……………………………………… 

                                                       (data i podpis rodzica/opiekuna uczestnika turnieju CS:GO) 

 

 

http://biblioteka.piotrkow.pl/


Załącznik nr 3 do Regulaminu turnieju CS:GO 

 

Formularz zgłoszeniowy drużyny  

 

Nazwa drużyny: 

 

Kapitan drużyny: 

 

Tel. kontaktowy do 

kapitana drużyny: 

 

Skład drużyny 

Nr gracza Nickname gracza Imię Nazwisko Data urodzenia 

Gracz 1 
(kapitan drużyny) 

    

Gracz 2 
    

Gracz 3 
    

Gracz 4 
    

Gracz 5 
(rezerwowy) 

    

 
 

 

 

………………………………………. 

(data i podpis zgłaszającego drużynę) 

 

Termin zgłoszenia drużyny: do 17.11.2022r. na adres e-mail promocja@biblioteka.piotrkow.pl 

lub w siedzibie organizatora: Miejska Biblioteka Publiczna im Adama Próchnika w Piotrkowie 

Trybunalskim pok. 019. 

mailto:promocja@biblioteka.piotrkow.pl

