_______________________________________________________________________
stovyklautojo tėvų/globėjų vardas pavardė

_____________________________________________________________________________________
Adresas, telefonas

Klaipėdos karatė kyokushin klubui „SHODAN“.

PRAŠYMAS
DĖL DALYVAVIMO SPORTO STOVYKLOJE

Prašau leisti mano sūnui/dukrai __________________________________________________________
vardas, pavardė, gim.data.

dalyvauti kyokushin karatė vasaros sporto stovykloje, kuri vyks Palangoje, moksleivių poilsio stovykloje “RAGANĖ”, nuo 2020 m. __________________________ iki 2020 m. ________________________________
nuo mėn. d. iki mėn. d.

Su stovyklos programa, stovyklos taisyklėmis esame supažindinti ir su jomis sutinkame.
Sutinku, kad esant būtinumui mano vaikui būtų suteikta medicininė pagalba, ir stovyklos medicinos darbuotojas
jam atstovautų medicinos įstaigose.
PAPILDOMA INFORMACIJA APIE STOVYKLAUTOJĄ

Vegetaras? ________________________________________________________________________________
Taip/ne

Kam nors alergiškas?________________________________________________________________________
Taip/ne

Jei taip, kam?______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Papildoma informacija apie stovyklautojo sveikatą ________________________________________________
STOVYKLOS TAISYKLĖS
Stovyklautojas privalo:
1. Šios stovyklos metu laikytis drausmės bei vadovų nurodymų.
2. Laikytis programoje nustatytos dienotvarkės.
3. Laikytis maudymosi taisyklių.
4. Stovyklos metu nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų bei kitų svaiginančių medžiagų.
5. Neišeiti iš stovyklos teritorijos be vadovų leidimo.
6. Saugoti savo sveikatą bei nekenkti kitiems.
7. Saugoti savo daiktus. Stovyklos vadovai neatsako už pamestus/prarastus daiktus.
8. Atlyginti vasaros stovyklos metu organizatoriams ar/ir kitiems stovyklos dalyviams padarytą žalą.
Vadovai turi teisę išsiųsti dalyvį iš stovyklos jai nepasibaigus, jeigu šis nesilaikys taisyklėse nurodytų reikalavimų.
Mokestis už kelialapį negrąžinamas.
Stovyklautojo tėvai/globėjai privalo pasiimti vaiką iš stovyklos, jei jis išsiunčiamas pažeidus vieną ar kelias čia paminėtas taisykles, arba padengti jo grįžimo išlaidas už transporto paslaugas organizatoriui.
_____________________________________________
(data)

(tėvų/globėjų vardas, pavardė, parašas)

2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus ES Bendrajam Duomenų Apsaugos Reglamentui 2016/679 (BDAR) Jūsų asmens duomenų tvarkymui įsigalioja naujos
taisyklės. Todėl mums reikalingas Jūsų sutikimas dalintis su Jumis Jums aktualia informacija arba naudoti Jūsų asmens duomenis žemiau pateiktiems
tikslams.
Klaipėdos karatė kiokušin klubas „SHODAN“ (toliau – Klubas); Mažojo Kaimelio g. 42, Klaipėda
Duomenų subjektas: √______________________________________________________________________________
(Lankančio asmens vardas, pavardė, asmens kodas)
Tuo atveju, jei Jūs atstovaujate vaiko interesams kaip Tėvo pareigų turėtojas, nurodykite atstovaujamąjį (toliau –
mano):
√_________________________________________________________________________________________________
(atstovaujamo vaiko vardas, pavardė, asmens kodas)
SUTIKIMAS dėl informacijos, susijusios su duomenų apsauga
Data: 2020-06-30 iki 2020-07-13
Vieta: Palanga, stovyklavietė “RAGANĖ”
Aš, …
√……………………………………………………………………………………………………………………………… ................................................................
(Vieno is tevu kuris atstovauja, vardas, pavardė, telefono numeris)
(Prašome pažymėti X ženklu savo pasirinkimą prie laukelių “sutinku” arba “nesutinku” ties kiekvienu iš punktų žemiau. Jeigu abu laukai bus pažymėti
arba nebus pažymėtas nei vienas laukas, tuomet manysime, jog Jūs nesutinkate.)
sutinku

nesutinku
Kad mano (mano atstovaujamojo) nuotrauka/-os ar vaizdo įrašai iš Klubo ar Lietuvos Kyokushin Karate
Federacijos (toliau Federacija), kuriai priklauso Klubas ir kurios organizuojamuose renginiuose: varžybose,
mokymuose, sportinėse stovyklose, šventėse ir (ar) pan. Klubas ir Klubo sportininkai (nariai) dalyvauja,
būtų talpinamos (viešinamos) Klubo ir/ar Federacijos interneto svetainėje/-se bei socialiniuose tinkluose
(Facebook ir pan.).
1.

Kad pasibaigus varžyboms ar kitiems renginiams ir vykstant apdovanojimų, prizų, diplomų ar
pan. įteikimo ceremonijoms, ceremonijos metu mano (mano atstovaujamojo) pavardė būtų skelbiama viešai.

Kad mano asmens duomenys (vardas, pavardė, elektroninis paštas) būtų naudojami tiesioginės rinkodaros
tikslais bei gauti siunčiamą informaciją apie Klubo/Federacijos naujienas, planuojamus renginius ir kitas
Klubo paslaugas.
2.

Kad mano (mano atstovaujamojo) asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo metai) būtų
pateikiami (perduodami) sporto varžybų organizatoriams tiek Europos Ekonominėje Erdvėje
(EEE), tiek už EEE ribų registracijos tikslais, jei registruojuosi/-amės dalyvauti varžybose, čempionatuose, stovyklose ir pan. renginiuose bei Draudimo bendrovei/-ėms, kurioje draudžiami
Kiokušin Karatė varžybų ir/ar stovyklų dalyviai, taipogi sveikatos priežiūros, slaugos,
sveikatingumo įstaigoms, kai įstatymai ar kiti teisės aktai apibrėžia tokių duomenų rinkimo ir
teikimo tvarką bei duomenų gavėjus.
Jūsų nesutikimo atveju negalėsime Jums/ Jūsų atstovaujamajam leisti dalyvauti varžybose,
išskyrus renginius, nesusijusius su sportine veikla.
3.

Kad mano gimtadienio data (mėnuo, diena) būtų skelbiama viešai Klube / Klubo patalpose

.

Jūsų nesutikimas neapribos Jūsų (Jūsų atstovaujamojo) teisės naudotis Klubo teikiamomis paslaugomis.
Jūs galite bet kada atšaukti šį savo Sutikimą pilna apimtimi ar viena kuria nors jo dalimi. Dėl Sutikimo atšaukimo prašome kreiptis į Klubo vadovą.
Šiuo Sutikimu pateiktus ir nurodytais tikslais tvarkomus Jūsų (Jūsų atstovaujamojo) asmens duomenis Klubas saugos
(i)

kol naudositės Klubo paslaugomis, nebent atšauksite savo Sutikimą anksčiau.

(ii)

sunaikins po 1 metų, Jums/ Jūsų atstovaujamajam sustabdžius narystę arba nebesinaudojant Klubo paslaugomis.

Patvirtinu, kad buvau Klubo supažindintas su mano teise susipažinti su tvarkomais mano asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti,
sunaikinti mano asmens duomenis arba sustabdyti mano asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų,
nesutikti, kad būtų tvarkomi mano (mano atstovaujamojo) asmens duomenys.
_√_________________________________________________________________________________________________
(vieno iš tevų, kuris atstovauja vardas, pavardė, parašas)
Lukas Kubilius __________________________________________________
(Klaipėdos karatė kiokušin klubo „Shodan“ prezidentas pavardė, parašas, data)

