Ημερομηνία: …………………
Προς:

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ
[ E-mail: info@fencing.org.cy / Fax: 25585838 ]

Κοιν.

……………………………………………….

ΘΕΜΑ:

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ (FIE / EFC)

(όνομα Σωματείου)

Με την παρούσα επιθυμώ όπως μου εκδοθεί ή ανανεωθεί (διαγράψτε ανάλογα) Διεθνή άδεια αθλητή
για την αγωνιστική περίοδο …………/…………. FIE
EFC
Επισυνάπτω παράβολο ………..
Ευρώ (σε μετρητά ή επιταγή ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της ΚΟΞ).
Κατανοώ και αναγνωρίζω ελεύθερα ότι η FIE, η EFC, όλοι οι εγκεκριμένοι διοργανωτές αγώνων, η
WADA και όλοι οι άλλοι εξουσιοδοτημένοι οργανισμοί αντιντόπινγκ, μπορούν να επεξεργάζονται, να
συλλέγουν, να αποθηκεύουν, να χρησιμοποιούν και να διαγράφουν τα προσωπικά μου δεδομένα, για
σκοπούς:
• Διαχείρισης της υπαγωγής μου, ως κάτοχου αδείας, στην FIE ή/και EFC
• Συμμετοχής σε αγώνες Ξιφασκίας, τήρησης και δημοσίευσης του αθλητικού ιστορικού και του
βιογραφικού μου
• Εφαρμογής και συμμόρφωσης με όλες τις απαιτήσεις και τους κανόνες αντιντόπινγκ
Με την υπογραφή μου:
α) Αποδέχομαι να τηρώ τις διατάξεις των κανονισμών και των καταστατικών της FIE ή/και της EFC.
β) Επιτρέπω στη FIE ή EFC τη μεταφορά οποιουδήποτε ατομικού ή συλλογικού δικαιώματος εικόνας
και συμφωνώ να κινηματογραφούμαι (κυρίως από την τηλεόραση), να φωτογραφίζομαι, να
αναγνωρίζονται και να καταχωρούνται τα προσωπικά μου δεδομένα με οποιονδήποτε
τρόπο. Η FIE ή EFC αναλαμβάνει να χρησιμοποιήσει αυτά τα δικαιώματα μόνο σε σχέση με την
προώθηση και την ανάπτυξη του αθλήματος στα ακόλουθα μέσα: δημοσιεύσεις, δικτυακό τόπο στο
Internet, οπτικοακουστικά βοηθήματα.

Υπογραφή Γραμματέα Σωματείου

Ονοματεπώνυμο Γραμματέα Σωματείου

Σφραγίδα Σωματείου

ή

Υπογραφή αθλητή

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

Υπογραφή γονέα ή κηδεμόνα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΑ Η ΚΗΔΕΜΟΝΑ

* Η προσυπογραφή γονέα ή κηδεμόνα είναι υποχρεωτική για αθλητές κάτω των 18 ετών
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η FIE ή EFC δεν παρέχει έντυπη άδεια - η άδεια είναι ηλεκτρονική με άμεση ισχύ - όταν η αίτησή σας επεξεργαστεί και εκδοθεί άδεια, η
δήλωση συμμετοχής σας σε αγώνες γίνεται μόνο από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ξιφασκίας.

