
Karta startowa

BRANIEWSCY MALI TWARDZIELE
                 

IMIĘ: .................................................................................................................................
.......................

NAZWISKO: ....................................................................................................................
........................

WIEK:
…………………………………………………………………………………………
…………

KATEGORIA :...................................................................................................................
......................

NR
TELEFONU:.....................................................................................................................
..................

E-
MAIL……………………………………………………………………………………
…………….
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych na potrzeby imprezy- zgodnie z ustawa z
dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz.922)

Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwskazań zdrowotnych i będzie uczestniczyło w marszobiegu
za moją zgodą.

Podpis rodzica (opiekuna)………………………………………………….. 



BRANIEWSCY MALI TWARDZIELE 
OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO MAŁOLETNIEGO

UCZESTNIKA

Ja,……………………………………………………………………………
                              (imię i nazwisko, nr dow. tożsamości lub PESEL)

niniejszym oświadczam, iż:

1. Jestem Opiekunem Prawnym małoletniego ………………..……………………….
nr  PESEL  …………………………………………….(zwanego  dalej
Uczestnikiem) i mam pełną zdolność do czynności prawnych, w związku z czym
wyrażam  zgodę  na  udział  Uczestnika  w  biegu  BRANIEWSCY  MALI
TWARDZIELE. 

2. Stan  zdrowia  Uczestnika  w  pełni  pozwala  na  wzięcie  udziału  w  biegu  z
przeszkodami BRANIEWSCY MALI TWARDZIELE w dniu 28 maja 2017r.

3. Podczas biegu BRANIEWSCY MALI TWARDZIELE Uczestnik zobowiązuje się
stosować do wszelkich poleceń oraz instrukcji  otrzymanych od organizatorów i
wolontariuszy oraz służb medycznych i ratowniczych. 

4. Uczestnik bierze udział w biegu BRANIEWSCY MALI TWARDZIELE na własne
życzenie  i  ryzyko.  Mam  świadomość,  że  bieg  BRANIEWSCY  MALI
TWARDZIELE  to  wydarzenie  podwyższonego  ryzyka,  w  trakcie  których
Uczestnik  może  doświadczyć  skaleczeń,  kontuzji,  w  tym  m.in.  otarć,  skręceń,
zwichnięć, obić i złamań, a także ukąszeń, wyziębienia oraz wszelkiego rodzaju
niedogodności  związanych  z  charakterem  biegu  i  oświadczam,  że  ponoszę
osobiście wyłączną odpowiedzialność za ich zaistnienie.  

5. W przypadku  jakiejkolwiek  szkody poniesionej  osobiście  przez  Uczestnika  ani
Uczestnik, ani ja nie będziemy wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec
Organizatorów, ich współpracowników i wolontariuszy pracujących podczas biegu
BRANIEWSCY MALI TWARDZIELE. 

6. Podane przeze mnie dane i oświadczenia są w pełni zgodne z prawdą. 
7. Zapoznałem  się  i  akceptuję  regulamin  bieg  BRANIEWSCY  MALI

TWARDZIELE.
8. Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację przez Organizatorów, sponsorów oraz

oficjalnych partnerów Organizatorów, utrwalonego w formie fotografii lub zapisu
wideo  wizerunku Uczestnika. Publikacja ta może nastąpić w relacjach z imprezy, a
także  we  wszelkich  materiałach  promocyjnych  biegu  BRANIEWSCY  MALI
TWARDZIELE, w tym zamieszczonych na stronach internetowych, w mediach i
mediach społecznościowych. 

9. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz
danych  osobowych  Uczestnika  na  potrzeby  organizacji  biegu  BRANIEWSCY
MALI TWARDZIELE zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 

 

 

……………………..……..………………………………………….
miejscowość, data, czytelny podpis


