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Karta Uczestnictwa 
 

 

Imię i nazwisko .........................................................................................................................  wiek ………….. lat 

Adres e-mail ………………………………………………….                                             Numer telefonu …………………………………. 

 

Zgłaszam chęć udziału w wydarzeniu organizowanym przez Centrum Kultury Dwór Artusa: 
I Otwarte Mistrzostwa Torunia w grze FIFA 2020!  
 
w następujących terminach i miejscach: 
 Faza Grupowa – 10-17 października (grupy A-D) | 10-17 października (grupy E-H) | godz. 12:00-15:00 | Filia 

Dom Muz Rudak, ul. Okólna 169 
 Faza Pucharowa (1/16 i 1/8 Turnieju) – 7 listopada | godz. 12:00-15:00 | Filia Dom Muz Podgórz, ul. 

Poznańska 52 
 Faza Pucharowa (1/4), Półfinał, Mecz o Trzecie Miejsce, Wielki Finał – 15 listopada | godz. 12:00-15:00 | 

Dwór Artusa, ul. Rynek Staromiejski 6 
 
 
 
 
 

1. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Turnieju, akceptuję go i zobowiązuję się do 
przestrzegania jego zapisów.  

2. Oświadczam, że wypełniając w wersji elektronicznej niniejszą Kartę Uczestnictwa, zgadzam się na udział w 
Turnieju. 

3. Zobowiązuję się do uiszczenia opłaty w postaci zakupy biletu na wydarzenie w kwocie 20 zł.  
 
 
 

 
 

Oświadczenie w przypadku udziału w turnieju osoby poniżej 13 roku życia: 
Ja …………………………………..(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*) biorę całkowitą odpowiedzialność i 
oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w turnieju osoby, o której  mowa w karcie zgłoszeniowej powyżej.  

 
 

                 
 
                                                                                        
 
 
 

   *-niepotrzebne skreślić 
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 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Turnieju, których organizatorem jest 
Centrum Kultury Dwór Artusa. Informacja o ochronie danych osobowych w Dworze Artusa w Toruniu, dostępna jest pod adresem 
artus.torun.pl/kontakt 
 
 
Centrum Kultury Dwór Artusa informuje, że zakup biletu na wydarzenie stanowi jednoczesną zgodę na nieodpłatne i wielokrotne 
wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestników wydarzenia (w tym osób niepełnoletnich) w zakresie dokumentacji, 
reportażu oraz promocji wydarzeń i instytucji w formie materiałów audio, audiowizualnych i fotograficznych, m.in. na stronie 
internetowej instytucji oraz na profilach instytucji w serwisach społecznościowych. 
 
 Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą informacją o wykorzystaniu wizerunku. 
 
 

 
OŚWIADCZENIE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO DWORU ARTUSA 
- mailowo skan na adres piotr.drozdowski@artus.torun.pl 
- osobiście do Dworu Artusa | Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń | do 10 października 2020 roku. 
 
 
 


