Oświadczenie rodzica zawodnika biorącego udział w V Biegu Wąskotorowym
W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu.

Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego/j syna/córki/podopiecznego/podopiecznej
..........................................................................................................................ur........................................................
w V Biegu Wąskotorowym. 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 oraz kompletnie.
Organizator - Fundacja Sancti Iosephi, 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 wyścigu. 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 lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub
szkody związanej z zawodami.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego syna /córki/ podopiecznego/ podopiecznej na
stronach internetowych organizatora, broszurach i tablicach ogłoszeń w związku z udziałem w V Biegu
Wąskotorowym
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu niezbędnych do organizacji
imprezy sportowej - V Biegu Wąskotorowego (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych
Osobowych: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

data .......................,

czytelny podpis ..............................................................
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