
II. számú melléklet: Átigazolási lap
 
MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG
1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5.
Tel: (36)-1-252-2369, fax: (36)-1-251-2279, e-mail: info@hunskate.hu

ÁTIGAZOLÁSI LAP

1. Versenyző neve:     __________________________________________________________________

2. Anyja neve:     ______________________________________________________________________

3. Versenyző születési helye, ideje (év, hó, nap):  ____________________________________________

4. Sportág:  műkorcsolya  rövidpályás gyorskorcsolya

 jégtánc  gyorskorcsolya

 szinkronkorcsolya

5. Átadó egyesület neve: _______________________________________________________________

6. Átadó egyesület székhelye: ___________________________________________________________

7. Átigazolás beadásának időpontja (év, hó, nap): ____________________________________________

8. Átigazolást kérő egyesület neve: _______________________________________________________

9. Átigazolást kérő egyesület székhelye: __________________________________________________

Alulírott  versenyző  jelen  adatlap  aláírásával  hozzájárulok  ahhoz,  hogy  a  MOKSZ  a  jelen  adatlapon  feltüntetett  személyes  adataimat  adatkezelési  és
adatvédelmi  szabályzatának,  illetve  a  hatályos  jogszabályok,  így  különösen  a  GDPR  rendelkezéseinek  megfelelően  kezelje,  továbbítsa  a  MOB
Sportinformációs Rendszer számára, valamint az adatokban bekövetkezett esetleges változásokat a személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szervénél
ellenőrizze, továbbá hogy nevemet, születési időmet és fényképemet, eredményeimet nyilvántartsa és honlapján megjelentesse. Megértem és elfogadom,
hogy a MOKSZ kép- és videófelvételeket készíthet sporttevékenységemről a sportág népszerűsítése érdekében. A MOKSZ szabályzatait megismertem és
magamra nézve kötelezőnek fogadom el. Jelen adatlap aláírásával egyben hozzájárulok, hogy részemre a Magyar Olimpiai Bizottság, mint szerződő fél a
javamra – mint biztosított javára – baleset-biztosítási szerződést kössön a Magyar Posta Biztosító Zrt. részére történő továbbításához és azoknak a biztosító
általi kezeléséhez (információ: http://olimpia.hu/versenyengedely-biztositas-2).

Fenti adatokat felelősségem teljes tudatában adtam meg, azok valódiságáért felelősséget vállalok!

__________________________
                                                                                                                                         Versenyző aláírása

A versenyzőnek nem volt szerződése.

A versenyzőnek volt szerződése.

Amennyiben a versenyzőnek volt szerződése, akkor a szerződés megszűnését, illetőleg az átadó sportszervezet

hozzájárulását igazolni kell.

 

Az átigazolásnak nincs / van akadálya. (A megfelelő aláhúzandó!)

______________________________________                               _____________________________________ 
 Átigazolást kérő egyesület elnökének aláírása                                          Átadó egyesület elnökének aláírása

                 és az egyesület pecsétje

Kiskorú esetében az átigazoláshoz szülő vagy gondviselő aláírása is kell!

__________________________________________________________________________________________
Szülő vagy gondviselő OLVASHATÓ neve, címe és aláírása

Az igazolás jóváhagyása (MOKSZ Átigazolási Bizottsága által): 

_________________________________________________________________________________________

           Bartha László                            Kendelényi-Gulyás Erika                             Tokaji-Kulcsár Zsófia

http://olimpia.hu/versenyengedely-biztositas-2

