Oświadczenie Zawodnika I Parafialnego Biegu „Wokół Parafii”
Parafii św. Antoniego z Padwy w Starych Panewnikach 15.05.2018 r.
Oświadczam, że:
• Zapoznałem(am) się z regulaminem imprezy oraz, że jestem zdolny(a) do udziału
w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność.
• Podane dane są prawdziwe i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego
o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. Organizator Parafia św. Antoniego z Padwy w Starych Panewnikach oraz wszystkie osoby z nim
współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą
odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które
wystąpią przed, w trakcie lub po biegu. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za
wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób.
Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego
od Organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z
zawodami.
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Organizatora zawodów.
• Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć przez Organizatora.
Nazwisko ………………………………………………
Imię ……………………………………………………
Data urodzenia …………………………………………
Miejscowość ……………………………………………
Telefon …………………………………………………
e-mail ……………………………………………………

……………………………………
Miejsce, data

………………………………
czytelny podpis

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) Zawodnika biorącego udział
w Parafialnym Biegu „Wokół Parafii”
Parafii św. Antoniego z Padwy w Starych Panewnikach 15.05.2018
Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej –
.......................................................................................................ur. .........................................
w imprezie biegowej (I Parafialny Bieg „Wokół Parafii” Parafii św. Antoniego z Padwy
w Starych Panewnikach).
Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na uczestnictwo w tego typu imprezie
sportowej.
Jednocześnie

oświadczam,

że

zapoznałem/zapoznałam

się

treścią

regulaminu

i wypełniłem/wypełniłam formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych mojego dziecka przez Organizatora na potrzeby zawodów.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora zdjęć oraz wyników wraz z danymi
osobowymi.
Organizator - Parafia św. Antoniego z Padwy w Starych Panewnikach oraz wszystkie osoby
z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie
ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe,
które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu.
Uczestnicy

startują

na

własną

odpowiedzialność.

Uczestnicy

ponoszą

osobistą

odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub
praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa
dochodzenia prawnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub
szkody związanej z zawodami.

……………………………………
Miejsce, data

………………………………
czytelny podpis

