Oświadczenie
Ja niżej podpisany/a …................................................................. (imię i nazwisko rodzica /opiekuna)
zamieszkały/a ...............................................................................................................
(adres zamieszkania rodzica/opiekuna)

legitymujący/a się dowodem osobistym nr …...........................................
niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego/mojej syna/córki

(nr dowodu osobistego)

………………………………………………………..
(imię i nazwisko syna/córki)

w rajdzie „Biegowy rajd w Obidowej” w dniu 26 stycznia 2018r.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem zawodów i akceptuję wszystkie
jego postanowienia. Organizator, wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące, a także
osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności
wobec uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w
trakcie lub po imprezie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko.
Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie
wystąpią w związku z ich startem w imprezie.
Tym samym uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia wszelakich roszczeń od
organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą.
Za uczestnika zawodów uważa się osobę posiadającą numer startowy wydany przez
organizatora, która złożyła niniejsze oświadczenie
Składam deklarację o treści:
„Zapewniam, że stan zdrowia, w jakim się znajduje umożliwia mojemu synowi/córce udział w
imprezie. Przyjmuję do wiadomości, że jeśli w związku z udziałem w imprezie dozna
uszczerbku na zdrowiu, szkody rzeczowej lub majątkowej nie mogę wnosić żadnych
roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że moim obowiązkiem jest
przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z
warunkami uczestnictwa i zgłaszam jego/jej uczestnictwo w zawodach. Zdjęcia, nagrania
filmowe oraz wywiady, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez
organizatorów, sponsorów, prasę, radio i telewizję na potrzeby marketingowe i promocji
imprezy bez zobowiązań i kompensaty dla mnie i dla dziecka/zawodnika. Swoim podpisem
zapewniam, że zapoznałem/zapoznałam się oraz moją/mojego syna/córkę z wszystkimi
warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem/wypełniłam formularz zgłoszeniowy zgodnie z
prawdą oraz kompletnie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym także dla potrzeb działań
marketingowych i promocyjnych podejmowanych przez organizatorów i sponsorów zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016
r., poz. 922 z późn. zm.)".
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby promocji projektu w
przypadku publikacji zdjęć i filmów z rajdu.
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