
KONKURS TRENER  ROKU  ONLINE 2020

W tytule maila proszę wpisać : Konkurs  Trener  Roku  Online  2020

1 Imię
2 Nazwisko
3 Data urodzenia
4 Adres e-mail
5 Telefon kontaktowy
6 Miasto
7 Specjalizacja trenerska
8 Najważniejsze kursy i szkolenia (podaj 3)
9 Dlaczego ten konkurs jest dla Ciebie? Napisz w 5 zdaniach.

10 Co jest największym powodem do dumy w Twojej pracy ( 2 zdania)
11 Podaj linki do swoich social mediów w celu promocji Twojej marki osobistej.

Proszę  w  treści  maila   zawrzeć  obie   poniższe  klauzule  ,  umieszczenie  ich  w mailu   oznacza  ich
akceptacje,  jednocześnie  nie umieszczenie  obu  lub  tylko  jednej  skutkuje  odrzuceniem  zgłoszenia.

Zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję zawarte w nim zasady. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych przez magazyn Lif-e Polska, Adrian Kaźmierczak z siedzibą we Wrocławiu, ul. Henryka Sienkiewicza 117/1, w
zakresie realizacji konkursu TRENER ROKU ONLINE 2020. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz
ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku przez magazyn Lif-e Polska, Adrian Kaźmierczak z siedzibą we
Wrocławiu, ul. Henryka Sienkiewicza 117/1, nieodpłatnie, w zakresie realizacji konkursu TRENER ROKU ONLINE 2020.
Nieodpłatne  zezwolenie  (upoważnienie),  o  którym  mowa powyżej  odnosi  się  do  wielokrotnego  (nieograniczonego
ilościowo,  czasowo  ani terytorialnie)  korzystania  z  mojego  wizerunku,  głosu, wypowiedzi oraz imienia i nazwiska na
polach eksploatacji:
a) utrwalania  i  zwielokrotniania  jakąkolwiek  techniką,  w  tym  m.in.  drukiem, cyfrowo, b) wprowadzania  do  pamięci
komputera  oraz   do  sieci   komputerowej   i/lub  multimedialnej  i/lub sieci  telefonii  komórkowej,  c)  publicznego
udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.
udostępniania w Internecie), d) obróbki cyfrowej zdjęć i filmów e) publicznego wykonania i publicznego odtwarzania, f)
publikowania w prasie, g) wyświetlania, i) nadawania za pomocą wizji i fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez
stację  naziemną  oraz  nadawania  za  pośrednictwem  satelity,  j)  równoczesnego  i  integralnego  nadawania
(reemitowania).

Proszę  dołączyć  1 zdjęcie  o  maksymalnym rozmiarze  2  MB każde,  w formacie *jpg,  *jpeg,  *png,:
Zdjęcie profilowe w pozycji stojącej  stroju sportowym . UWAGA –   w przypadku zakwalifikowania się
do  ćwierćfinału  –  głosowania  internetowego  nadesłane  zdjęcie  będzie  wykorzystane  do  profilu
kandydata  na stronie Lif-e Polska

WAŻNE !!! 
Zgłoszenie będzie ważne tylko z dołączonym 1 zdjęciem, w przeciwnym wypadku nie będzie oceniane
przez komisję.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija 19.05.2020   do godziny 18  


