DEKLARACJA – ZGŁOSZENIE DRUŻYNY
Do rozgrywek
WOJNICKIEJ LIGI ORLIKA
1. Drużyna przystępująca do rozgrywek będzie występować pod nazwą:

(nazwa drużyny – składająca się z maksymalnie 20 znaków)
2. Wraz z niniejszą deklaracją zostaje złożona „Lista zawodników”.
3. Drużyna zapoznała się z Regulaminem rozgrywek Wojnickiej Ligi Orlika i zobowiązuje się do jego
przestrzegania. Niesportowe zachowanie, w tym używanie wulgarnych słów pod adresem sędziego,
drużyny przeciwnej, Organizatorów czy kibiców, może zostać ukarane walkowerem, zaś nagminność
takiego zachowania powoduje wykluczenie drużyny z rozgrywek bez zwrotu wpłaty z tytułu udziału
w rozgrywkach.
4. Drużyna zobowiązana jest wpłacić kwotę ustalonego wpisowego tytułem opłaty za udział
i organizację rozgrywek, w terminie uzgodnionym z organizatorem. Kwota ta nie podlega zwrotowi w razie
nie przystąpienia do rozgrywek zespołu z przyczyn niezależnych od Organizatora Ligi. Do uiszczenia
wymienionej kwoty zobowiązana jest osoba odpowiedzialna za drużynę, podpisana pod deklaracją – osoba
odpowiedzialna to zobowiązanie przyjmuje.
5. Zawodnicy wchodzący w skład drużyny ponoszą odpowiedzialność za udowodnione szkody
i zniszczenia wyrządzone swoim działaniem lub nieprawidłowym korzystaniem z urządzeń
i wyposażenia zarówno w szatniach jak i na boisku.
6. Z powodu panującej epidemii nie ma możliwości korzystania z szatni i natrysków.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginioną odzież, obuwie i inne przedmioty pozostawione
w udostępnionych szatniach lub na obiekcie.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników grających w Lidze dla celów
marketingowych, a zainteresowani wyrażają na to zgodę.
Kapitanowie zespołów zobowiązani są do dopilnowania, aby zawodnicy danej drużyny zapoznali się
z obowiązującym Regulaminem i zgodnie go przestrzegali.
Osoba odpowiedzialna za drużynę (kapitan)

( Imię i nazwisko)

seria i numer dowodu osobistego
lub PESEL
Tel. kontaktowy e-mail

-

Wojnicka Liga Orlika
LISTA ZAWODNIKÓW W DRUŻYNIE*
(nazwa drużyny – składająca się z maksymalnie 20 znaków)

Oświadczam, że udział w Wojnickiej Lidze Orlika w Wojniczu biorę na własną odpowiedzialność.
Nie posiadam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu – gry w piłkę nożną.
Nie będę wnosił do Organizatorów roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych mogących powstać na
skutek mojego udziału w rozgrywkach.
Oświadczam również, że zapoznałem się z REGULAMINEM i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
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Kapitan

-

e-mail

-

telefon -

*Proszę wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI.
**Podpis należy złożyć przed pierwszym swoim meczem na Orliku.

Podpis
czytelny**

