
 

 

            Imię i nazwisko (wpisać pismem DRUKOWANYM) 

OŚWIADCZENIE 
Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetworzenie moich danych osobowych przez organizatorów wyłącznie dla potrzeb imprezy. Ja niżej 

podpisany/a oświadczam, że jestem zdolny do udziału w w/w imprezie i że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań do mojego czynnego uczestnictwa, a 
także oświadczam, że jestem ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków i zapoznałem się z regulaminem zawodów i go akceptuję.  

Jako przedstawiciel ustawowy – rodzic/opiekun w/w nieletniego dziecka oświadczam, że jest on(a) zdolny(a) do udziału w zawodach i że brak 
jest jakichkolwiek przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w zawodach, w związku z czym wyrażam zgodę na jego czynny udział w imprezie oraz 
oświadczam, że w/w dziecko jest ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zapoznało się z regulaminem zawodów i go akceptuje. 

Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o 
ochronie danych osobowych Dz.Ust. nr 133) przez Organizatora do celów marketingowych. zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez 
organizatora do celów marketingowych zgodnie z art.81 ust.1 ustawy z dnia 4.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). 

 
  

Miejscowość, data Czytelny podpis osoby pełnoletniej lub 

jednego opiekuna osoby niepełnoletniej 
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