B rati slavs ký š ermi ars ky k lub
F e r d i na n da M a r ti n e n g a
Martinengova 16
811 02 Bratislava tel.: 02 6280 2303

Pozvánka na turnaj v šerme kordom

Pohár Patrónky
Dňa 22.marca 2020 (nedeľa)
Miesto : telocvičňa Základnej školy na Dubovej ul.č.1, Bratislava
Kategórie

: kord seniori a seniorky –jednotlivci. Výsledky budú započítané juniorom aj
do Slovenského pohára juniorov formou redukovaného poradia.

Organizátor

: Bratislavský šermiarsky klub Ferdinanda Martinenga
-

Miroslav Baránik – riaditeľ súťaže, mobil:+421905711667
e-mail: mbaranik@stonline.sk

Prihlášky

: do 19.3.2020 na adresu riaditeľa

Program

: Nedeľa 22.marca 2020

-09,30 seniori
-11.30 seniorky
- potvrdenie registrácie 30 min. pred začiatkom súťaže!

Pravidlá

: jedno kolo skupín, priama eliminácia

Štartovné

: 5,- €

Poznámka

: Organizátor nepreberá zodpovednosť za prípadné straty, nehody
a poškodenia.

SÚHLAS ÚČASTNÍKA S VYHOTOVENÍM A SPRACOVANÍM OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV
A VIDEO ZÁZNAMOV Z PODUJATIA
Účastník svojou účasťou na podajtí udeľuje na účely propagácie podujatia v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona
č. 18/2018 č. Z. z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanoveniami
Nariadenia 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
organizátorovi podujatia svoj súhlas s:
- vyhotovením obrazových záznamom a video záznamov účastníka v súvislosti s jeho účasťou na podujatí, ktoré
je ďalej organizátor podujatia oprávnený zverejniť na svojej internetovej stránke ako aj v prezentačných
materiáloch podujatia v tlačenej aj elektronickej podobe;
- spracovaním a zverejnením obrazových záznamov a video záznamov účastníka na internetovej stránke
organizátora;
- zverejnením obrazových záznamov a video záznamov účastníka na facebook a instagram účte organizátora.
Uvedený súhlas podľa tohto ustanovenia je účastník oprávnený kedykoľvek odvolať písomne alebo
prostredníctvom e-mailu na adresách organizátora uvedených na www.fencingbsk.sk.
Účastník udeľuje tento súhlas s neobmedzenou platnosťou.

