Színes fénykép
helye.
(3 hónapnál nem
régebbi arckép!)

HBPF MAGYARORSZÁG TESTÉPÍTŐ ÉS FITNESS SE
Székhely: 1044 Budapest, Ungvári u. 15.
Telephely: 1131 Budapest, Jász u. 156-158. C épület
Tel.: 06 70 603 1357
Adószám: 19222217-1-41
E-mail: info@hbpf.hu
Web: www.hbpf.hu

__________________________________________________________________________________________________

HBPF Versenyengedély kérelem 2021. évre
A kérelem célja:

□ Új engedély □ Meghosszabbítás

KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI!
Versenykategória: Amatőr (A megfelelő versenykategória aláhúzandó!)
Női: Fitness Physique / Model Physique / Sport Physique / Athletic Physique / Muscular Physique
Férfi: Sport Physique / Athletic Physique / Bodybuilding
Egyesület / Klub / Team / Egyéni induló: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Versenyengedély felhasználási helye (település neve): ……………………………………………………………………..………………………….
Edzőterem neve: …………………………………………………………………………………………….…………………………………………….………………
A versenyző neve: …………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………
Neme: férfi / nő (A megfelelő kategória aláhúzandó!) Anyja leánykori neve: ………………………………………………………………………………
Születési helye: ………………………………………………………….. Születési dátum (év, hó, nap): ………………………………………………..
Címe (irányítószám, település): …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Címe (utca, házszám, emelet, ajtó): …………………………………………………………………………………………………………………………......
E-mail cím: ………………………………………..………………………………….…………….. Telefonszám:………………………..……..…………………
Magasság (cm): …………… Testsúly (kg): (versenysúly) ……………. CSAK testépítőknél: -80 kg / -90 kg / -100 kg / +100 kg
Sportorvosi engedély: A sportorvosi igazolás nem kötelező a versenyengedély kiváltásához, beszerzése a versenyző
feladata és felelőssége, azonban a versenyen való indulás feltétele az érvényes sportorvosi igazolás megléte.
Hozzájárulás:
 Hozzájárulok ahhoz, hogy a HBPF Magyarország Sportegyesület – a versenyengedély kiadása és a versenyrendszer
működtetése céljából – a versenyengedély iránti kérelemben a feltüntetett személyes adataimat az adatkezelésre vonatkozó
jogszabályok szerint kezelje, valamint az adatokban bekövetkezett esetleges változásokat a személyi adat- és lakcímnyilvántartási
központi szervnél ellenőrizze. Az adataimban bekövetkezett változás esetén a sportegyesületet 10 napon belül értesítem.
 Hozzájárulok ahhoz, hogy a sportegyesület személyes adataimat továbbítsa a World Bodybuilding & Physique Sports
Federation és a WBPF Antidopping Bizottság felé.

A jelen adatlap aláírásával elfogadom a WBPF és a HBPF Magyarország szabályzatát.
……………………………………………………………….
sportoló aláírása

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
kiskorúnál a törvényes képviselő aláírása és címe
__________________________________________________________________________________________________
HBPF Magyarország tölti ki!
Beérkezés dátuma:
HBPF tagsági szám:
Jóváhagyás dátuma:

PH

………………………………………………………………….
Vladár Tamás HBPF Elnök

