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AMATŐR SPORTOLÓI SZERZŐDÉS és REGISZTRÁCIÓS LAP 

 és SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁS NYILATKOZAT ADATKEZELÉSHEZ! 
  

Edző Oktató neve:   

Egyesület, iskola, klub neve címe:  

Egyesület honlap és e-mail címe:  

Sportoló, versenyző neve:  

Sportoló születési helye, időpontja:  

Sportoló lakcíme:   

Sportoló anyja neve:   

Sportoló telefonszáma:  

Sportoló e-mail címe:  

Sportoló betegségei, allergiái, érzékenységei?  

Mást sportol-e? Tagja-e más egyesületnek?  

Törvényes képviselőjének neve:  

Törvényes képviselőjének címe:  

Törvényes képviselő otthoni és mobil telefonja:  

Törvényes képviselői e-mail címei:  

Minden sort kötelezően ki kell tölteni olvashatóan!  

 

Fent nevezett sportoló vállalja, hogy az általa megjelölt iskolával vagy egyesülettel a megállapodás kezdetétől, amatőr 

sportolói szerződést köt, e nyomtatvány alapján, és elfogadja annak feltételeit, szabályait és összes díjrendszerét. Így a 

sportoló hivatalos tagja lesz a szerződés idejére a fent megjelölt iskolának vagy egyesületnek. Dinamik Se. országos keretein 

belül az itt megjelölt egyesület, iskola vagy klub, külön szerződésben megkötött („Egyesületi szerződés”)-el elismeri, hogy 

belépett a Dinamik Aerobic Sportegyesületbe, annak az adott évadában aktív tagja, és betartja az ott felsorolt szabályokat és 

egyesületi kötelezettségeinek eleget tesz, ezáltal a sportoló regisztrált tagja lesz a Dinamik Se.-nek mindaddig, míg a sportoló 

szerződése meg nem szűnik bármilyen okból. A sportoló egy másik klubhoz, iskolához vagy egyesülethez átigazolni csak a 

szerződés felbontásával teheti meg. A mozgásprogramot és az edzéseken kapott elméleti és gyakorlati anyagokat, ill. a 

gyakorlatokat átadni vagy bemutatni csak a saját egyesület, iskola vagy klub engedélyével teheti meg a sportoló . A 

Dinamik Se. rendezvényein a sportoló csak akkor vehet részt, ha elküldte a regisztrációs lapot e-mailbe vagy egy eredeti 

példányt aláírva a Dinamik Se. számára az oktatón keresztül. A sportolói szerződésben foglaltak harmadik fél számára nem 

adhatók ki. Határozottan hozzájárulok ahhoz, hogy a Dinamik Se. a fenti személyes adataimat kezelje(2016/679GDPR). 

Önkéntesen és befolyásmentesen beleegyezem, a 2013. évi V. törvény („új Ptk – Polgári Törvénykönyv”) 2:48. §. alapján, 

hogy a Dinamik Se. rendezvényein készített képeket, rögzített videókat, eredményeket, statisztikákat, dokumentumokat, 

valamint hangfelvételeket szabadon közzé tehesse saját internetes csatornáin és felületein. Ezzel kapcsolatban semmilyen 

anyagi és egyéb követeléssel nem lépek fel. Elfogadom, hogy a Dinamik Se. rendezvényein az általam okozott károkat 

megtérítem. Elfogadom az egyesületek által meghatározott díjakat és költségeket, ezeket soha nem követelem vissza. 

Betartom a nevezési és befizetési határidőket. Elfogadom, hogy saját felelősségemre indulok a rendezvényeken, sérülésekből 

vagy balesetekből eredendően semmilyen kártérítésre nem tartok igényt. A fenti adatok a valóságnak megfelelnek és a 

szerződésekben foglaltakat elfogadom, a változásokat időben bejelentem. Tudomásom van arról és elfogadom, hogy a hozzá- 

járulásom az esetleges nyilvánosságra hozatal és az internetes technológia miatt természetéből fakadóan vissza nem vonható. 

 

A megállapodás érvényességének kezdete:.……………… Érvényes a Dinamik Se. tagság megszűnéséig. 

 
Kelt:…………………………..                                                                                                                     

                                                             .….......................................               ..................................................  

                                                                       Edző aláírása                                     Sportoló aláírása  

 

         .….......................................                                                                 …......................................................  

              Edző, Egyesület ph.                                                                             Törvényes képviselő aláírása 

http://www.dinamik.hu/

