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VIII. KŐBÁNYAI SENIOR
TÍZKARIKÁS JÁTÉKOK

I. A versenyző adatai

Név:

Születési év, hó, nap:

Lakcím:

Telefonos elérhetőség:

Elektronikus elérhetőség (e-mail cím):

Versenyszám megnevezése

Korcsoport
50-65 évesek (1972-1957)
66-75 évesek (1956-1947)
76 év felettiek (1946 előtt születtek)

1.

2.

3.

II. Versenyszámok (maximum 3 versenyszámban lehet nevezni)

1. Pohártorony (vegyes)
2. Lengőteke (vegyes)
3. Darts (vegyes)
4. Asztalitenisz (férfi és női)* vagy Pétanque (vegyes)* 
5. Íjászat (férfi és női)
6. Katapult (férfi és női)
7. Harisnyából érmehalászat (vegyes)
8. Célba dobás pingponglabdával (vegyes)
9. Nordic Walking (vegyes)
10. 30 méteres síkfutás (férfi és női)   

* Az asztalitenisz és a pétanque versenyszámok közül
csak 1 versenyszám választható!

NEVEZÉSI LAP 
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III. A versenyző nyilatkozatai

Aláírásommal igazolom, hogy a nevezési lapon megadott adataim a valóságnak megfelelnek.

A versenyen kizárólag a saját felelősségemre veszek részt, egészségesen és fizikailag felkészülten állok rajthoz. 
Szükség esetén az orvosi vizsgálatba beleegyezem, az orvos utasításait elfogadom.
Amennyiben a fentiekre visszavezethető vagy a versenykiírásban szereplő feltételek megszegéséből adódó 
versenybaleset következtében bármilyen károsodás ér, illetőleg a versenytől történő távolmaradásom esetén a 
rendező/szervező felé semmiféle kártérítési követeléssel nem élek.

A versenykiírásban szereplő feltételeket megismertem, magam számára azokat kötelezőnek tekintem és 
betartom, továbbá versenyzőtársaimmal is betartatom.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 
2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. 
cikke (1) bekezdés a) pontja, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján kifejezetten hozzájárulok, hogy a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat és hivatala, valamint a Kocsis Sándor Sportközpont mint adatkezelő (a 
továbbiakban: Adatkezelő) a nevezési lapon feltüntetett személyes adataimat, elérhetőségeimet megismerje, 
továbbá a VIII. Kőbányai Senior Tízkarikás Játékok verseny megrendezésével összefüggésben kezelje és a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-a alapján rólam – a megbízásából eljáró személy útján 
– fényképeket készítsen.

Egyúttal beleegyezésemet adom, hogy a fentiek szerint rólam készített fényképeket az Adatkezelő egy felhő 
alapú tárhelyre feltöltse, ott tárolja, valamint bárki számára hozzáférhetővé tegye.
Tudomással bírok arról és elfogadom, hogy a rólam készült fényképeket az Adatkezelő a felhő alapú tárhelyen a 
feltöltést követően tárolja.

Nevezési lapomon szereplő aláírásommal, illetve nevezésem a mozdulj@kobanya.hu e-mail címre történő 
megküldésével vagy személyes leadásával a nyilatkozat tartalmát magamra nézve kötelező érvényűnek 
fogadom el.

Nyilatkozom, miszerint az adatkezelés céljáról, körülményeiről szóló, valamint a képmásom felhasználására 
vonatkozó tájékoztatást megkaptam.
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adatvédelmi tájékoztatója a www.kobanya.hu/
ügyintézés/adatvédelem felületen érhető el.

Budapest, 2022.

 
                             aláírás
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