
   ………………………….. 
                                                                                                                                        miejscowość, data  

 

 

Oświadczenie o zdolności do udziału w biegu. 

Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko) 

…………………………………………………………………………………………………... 

(adres zamieszkania)……….……………………………………………………..…………….. 

(klub – jeśli dotyczy)…………………………………………………………….………………  

(data i miejsce urodzenia)………………………………………………………………………. 

zgłaszam swój czynny udział w biegu organizowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w Kętach w dniu 11.06. 2017 r. w Kętach. 

1. Oświadczam, że nie posiadam przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w biegu.  

2. Oświadczam, że jestem świadomy/a ryzyka związanego z udziałem w w/w zawodach 

i ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ wobec Organizatora, nie występować teraz i w przyszłości 

z żadnymi roszczeniami, które mogą wyniknąć w związku z moim startem w w/w 

zawodach. Przez akceptację powyższej deklaracji - ZRZEKAM SIĘ prawa dochodzenia 

prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub jego Zleceniobiorców, w razie wypadku lub 

szkody, związanej z moim udziałem w w/w zawodach, na które świadomie SIĘ 

ZGADZAM i AKCEPTUJĘ REGULAMIN zawodów. 

3. Przyjmuje do wiadomości, że polisę od następstw nieszczęśliwych wypadków 

powinienem wykupić we własnym zakresie.  

4. Wyrażam zgodę na udostępnianie mojego wizerunku w formie zdjęć, nagrań filmowych, 

wywiadów z imprezy w celach promocyjnych biegu ulicznego oraz na przetwarzanie 

moich danych osobowych przez Organizatorów na potrzeby organizacji zawodów, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r. 

nr 12 poz. 16).. 

5. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych zawartych 

w powyższym formularzu jest Organizator biegu.  

6. Zostałem poinformowany o możliwości wglądu do swoich danych jak i ich edytowania 

oraz usunięcia z bazy danych organizatora.  

7. Oświadczam, że dane podane w formularzu są prawdziwe i zgodne z prawem.  

 

                     

…….………………………………….……… 

Data i czytelny podpis uczestnika, a w przypadku 

osoby niepełnoletniej opiekuna prawnego  

 

 

  

   ………………………….. 
                                                                                                                                        miejscowość, data  

 

 

Oświadczenie o zdolności do udziału w biegu. 

Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko) 

…………………………………………………………………………………………………... 

(adres zamieszkania)……….……………………………………………………..…………….. 

(klub – jeśli dotyczy)…………………………………………………………….………………  

(data i miejsce urodzenia)………………………………………………………………………. 

zgłaszam swój czynny udział w biegu organizowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w Kętach w dniu 11.06. 2017 r. w Kętach. 

8. Oświadczam, że nie posiadam przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w biegu.  

9. Oświadczam, że jestem świadomy/a ryzyka związanego z udziałem w w/w zawodach 

i ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ wobec Organizatora, nie występować teraz i w przyszłości 

z żadnymi roszczeniami, które mogą wyniknąć w związku z moim startem w w/w 

zawodach. Przez akceptację powyższej deklaracji - ZRZEKAM SIĘ prawa dochodzenia 

prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub jego Zleceniobiorców, w razie wypadku lub 

szkody, związanej z moim udziałem w w/w zawodach, na które świadomie SIĘ 

ZGADZAM i AKCEPTUJĘ REGULAMIN zawodów. 

10. Przyjmuje do wiadomości, że polisę od następstw nieszczęśliwych wypadków 

powinienem wykupić we własnym zakresie.  

11. Wyrażam zgodę na udostępnianie mojego wizerunku w formie zdjęć, nagrań filmowych, 

wywiadów z imprezy w celach promocyjnych biegu ulicznego oraz na przetwarzanie 

moich danych osobowych przez Organizatorów na potrzeby organizacji zawodów, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r. 

nr 12 poz. 16).. 

12. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych zawartych 

w powyższym formularzu jest Organizator biegu.  

13. Zostałem poinformowany o możliwości wglądu do swoich danych jak i ich edytowania 

oraz usunięcia z bazy danych organizatora.  

14. Oświadczam, że dane podane w formularzu są prawdziwe i zgodne z prawem.  

 

                     

…….………………………………….……… 

Data i czytelny podpis uczestnika, a w przypadku 

osoby niepełnoletniej opiekuna prawnego  

 

 

 


