ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W EGZAMINIE
Dotyczy wyłącznie osób, które ukończyły 14 lat i zdają na stopień uczniowski od 4 kyu wzwyż.

Niniejszym zgłaszam swój udział w egzaminie na stopień ..........kyu w …………….............................................
/miejsce i data/

Nazwisko i imię ......................................................................... , data urodzenia ................................ r.
Adres zamieszkania ...............................................................................................................................
Ośrodek Oyama Karate............................................................................................................................
Posiadany stopień .........kyu , telefon dom. ………..…….……………telefon kom………….…………………

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/ a, niniejszym dobrowolnie składam to „Zgłoszenie udziału w egzaminie” i „Oświadczenie”,
i oświadczam, co następuje.
Niniejszym oświadczam, że jestem świadomy/a ryzyka wynikającego z wzięcia udziału w egzaminie. Znam wymogi
egzaminacyjne i zasady walki egzaminacyjnej, a także obowiązujące regulaminy i przepisy.
W pełni i bez jakichkolwiek zastrzeżeń zwalniam organizatorów egzaminu, OYAMA Polską Federację Karate
jej Zarząd, egzaminatorów, sędziów, trenerów, instruktorów, pracowników, przedstawicieli, członków, autoryzowanych
i zaproszonych gości od jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z zaistniałego wypadku, kontuzji lub utraty zdrowia,
którego to wydarzenia mógłbym być/ mogłabym być ofiarą lub powodem. W przypadku zaistnienia jednej z powyższych
sytuacji, w których stałbym się/ stałabym się biernym lub czynnym uczestnikiem egzaminu, jak również w razie osobistego
urazu lub wypadku powstałego w wyniku umyślnego, przypadkowego, normalnego, nienormalnego zastosowania techniki
nie będę występował/ ła z żadnymi roszczeniami prawnymi i finansowymi przeciwko organizatorom egzaminu, OYAMA
Polskiej Federacji Karate, jej Zarządowi, egzaminatorom, sędziom ,trenerom, instruktorom, pracownikom,
przedstawicielom, członkom, autoryzowanymi i zaproszonym gościom.
Ponadto oświadczam, że posiadam aktualną kartę zdrowia sportowca, potwierdzającą mój dobry stan zdrowia,
a także aktualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Wyrażam ponadto zgodę, by wszelkie dostarczone przeze mnie reprodukcje podobizny mojej osoby, stworzone
w dowolny sposób oraz wszelkie reprodukcje podobizny mojej osoby wykonane w związku z wyżej wymienionym
egzaminem były wykorzystywane w dowolnej formie i w dowolny sposób, między innymi, – choć nie wyłącznie – do celów
reklamowych, promocyjnych, na kasetach wideo, w filmach, telewizji, telewizji kablowej, materiałach szkoleniowych,
i rezygnuję z wszelkich związanych z tym wynagrodzeń. Organizator egzaminu i OYAMA Polska Federacja Karate są
wyłącznymi właścicielami wyżej wymienionych reprodukcji. Rezygnuję również z wszelkich roszczeń, jakie mógłbym/
mogłabym mieć w związku z naruszeniem prywatności, zniesławieniem, lub w oparciu o wszelkie inne podstawy
powództwa, wynikających z wyprodukowania, dystrybucji, nadania, rozpowszechniania, promocji, wystawienia na widok
publiczny lub wykorzystania w jakikolwiek inny sposób mojej podobizny lub występu nagranego lub sfotografowanego w
związku z w/w egzaminem. Niniejsze oświadczenie nie podlega zmianom ustnym.
....................................................... , dnia ........................ r.
/miejscowość/

..................................................
/czytelny podpis zdającego egzamin/

Wyrażam zgodę na udział mojego /ej*1 syna/ córki*1 w w/w egzaminie.*2
..................................................... , dnia ........................ r.
/miejscowość/

............................................................
/czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego/

Potwierdzam zgodność powyższych danych i autentyczność podpisów. Stwierdzam, że nasz zawodnik/
zawodniczka spełnia wymagane regulaminami i przepisami wymogi.

.............................................. , dnia ....................... r.
/miejscowość/
*1 niepotrzebne skreślić

Wynik testu:

........................................

.......................................

/pieczątka ośrodka Oyama Karate /

/pieczątka i podpis Prezesa/

*2 dotyczy niepełnoletnich

ZDAŁ / NIE ZDAŁ

Uwagi egzaminatora;……………………………………………………….……………………………………………………

