Liga KSW Bushi
Sędziowane walki sparringowe karate kyokushin
23.02.2018 (piątek) godziny 18:00 – 21:00
DOJO MICHALIN Józefów ul. Sienkiewicza 2
Liga KSW Bushi jest pierwszym krokiem dla wszystkich chcących rozpocząć starty w zawodach karate. Ze względu na rekreacyjny
charakter wydarzenia , do udziału w sparringach nie są konieczne badania sportowe.
Zapraszamy wszystkich karateków z roczników 2013 - 2001 trenujących w grupach zaawansowanych KSW Bushi.
Zapisy, wraz z opłatą za udział 20 PLN u instruktorów NAJPÓŹNIEJ do 21 lutego (środa).
Na Lidze każdy zawodnik będzie mógł stoczyć minimum dwa sędziowane pojedynki z osobami w podobnym wieku, wadze oraz
stopniu zaawansowania. Każdy uczestnik dostanie nagrodę za podjęcie wyzwania.
Szczegółowy harmonogram imprezy będzie umieszczony na stronie www.szkolawalki.pl w czwartek 22 lutego ok. godz.: 15:00.
Zapraszamy serdecznie
instruktorzy KSW Bushi

Zgoda rodziców na udział dziecka w walkach kontaktowych na imprezie
Liga KSW Bushi
DOJO MICHALIN Józefów ul. Sienkiewicza 2, 23 lutego 2018
Wyrażam zgodę na start mojego dziecka:

………………………………………………………………………………….…
(imię i nazwisko uczestnika)

………………………………
(PESEL uczestnika)

w Lidze KSW Bushi Józefów 23 lutego 2018 r. w konkurencji kumite semi kontakt karate kyokushin (walka kontaktowa w ochraniaczach).
Oświadczam, że znam zasady walki sportowej, obowiązujące regulaminy i przepisy i akceptuję ryzyko sportowe związane z udziałem mojego
dziecka w walce kontaktowej. Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka umożliwia mu udział w walce sparringowej. Jestem świadom, że wiarygodnej wiedzy na temat zdolności do uprawiania karate może dostarczyć jedynie specjalistyczne badanie w przychodni sportowo-lekarskiej.
Jeżeli moje dziecko uczestniczy w imprezie bez przeprowadzenia takich badań, to zgadzam się na to z pełną świadomością i na własną odpowiedzialność
Wyrażam na rzecz Klubu Sportów Walki BUSHI zezwolenie na wykorzystanie wizerunków mojego / mojego dziecka powstałych w związku z imprezą, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie
technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji działań
służących popularyzacji i reklamie karate kyokushin oraz innych działań KSW Bushi zgodnych z jego statutem. Wizerunek mój / mojego dziecka nie
może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla mnie / mojego dziecka lub w inny sposób naruszać dobra osobiste moje / mojego dziecka.
Niniejsze oświadczenie nie podlega zmianom ustnym.

…………………..
Miejscowość, data

………………………………………………..
podpis rodzica (opiekana prawnego)

