Zobowiązanie zawodnika członka kadry narodowej
Ja niżej podpisany (-a)
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
będąc powołany (-a) do kadry narodowej
w dyscyplinie sportu ……………………………………………………………………….
zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu kadry narodowej a w szczególności:
1. Realizacji programu szkoleniowego zatwierdzonego przez trenera głównego kadry narodowej.
2. Udziału w konsultacjach, zgrupowaniach i zawodach sportowych zgodnie z przyjętym
przez Zarząd Polskiego Związku Sportu Niesłyszących kalendarzem.
3. Opłacania licencji zawodniczej.
4. Posiadania aktualnych badań lekarskich uprawniających do udziału w treningach i zawodach.
5. Posiadania ważnego paszportu.
6. Przestrzegania postanowień regulaminów sportowych i uchwał Polskiego Związku Sportu
Niesłyszących oraz stosowanie się do decyzji Zarządu, trenera głównego kadry narodowej
i/lub trenerów współpracujących oraz lekarza kadry narodowej.
7. Przestrzegania i stosowanie się do postanowień organizatora zawodów.
8. Poddawania się badaniom lekarskim, wydolnościowym, antydopingowym i diagnostycznym.
9. Przestrzegania zakazu zażywania środków dopingujących, narkotycznych i używek.
10. Przestrzegania zakazu zażywania jakichkolwiek lekarstw i odżywek bez wcześniejszej
akceptacji lekarza kadry narodowej.
11. Używania oraz dbałość o przekazany przez Polski Związek Sportu Niesłyszących sprzęt
i strój reprezentanta Polski oraz zwrot sprzętu w przypadku rezygnacji lub utraty członkostwa
w kadrze.
12. Przestrzegania zakazu umieszczania we własnym zakresie jakichkolwiek dodatkowych znaków
i napisów na stroju i sprzęcie o którym mowa w pkt 11.
13. Przestrzegania sportowego trybu życia.
14. Udostępnienia Polskiemu Związkowi Sportu Niesłyszących na zasadach wyłączności swojego
wizerunku w stroju reprezentacji narodowej.
15. Wyrażenia zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku w stroju reprezentacji kraju
w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn.zm).
16. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku .
17. Rozwiązywania powstałych problemów w drodze bezpośrednich negocjacji z trenerem
koordynatorem kadry narodowej lub Zarządem Polskiego Związku Sportu Niesłyszących.
18. Przestrzegania zasad używania telefonów komórkowych/laptopów określonych w „Zasadach
korzystania z telefonów komórkowych w czasie konsultacji, zgrupowań i zawodów
sportowych”, w których biorę udział.
Jednocześnie potwierdzam, że przyjmuję do wiadomości, że zawodnik kadry narodowej, który
nie przestrzega postanowień zawartych w regulaminie powoływania kadry narodowej podlega karom
przewidzianym w statucie Polskiego Związku Sportu Niesłyszących do wykluczenia z kadry narodowej
włącznie.
Lublin, dnia 02 stycznia 2021 r.
………………………………………………………………………………..
Czytelny podpis zawodnika

