
 KARTA ZGŁOSZENIOWA  
VI I BIEG ULICZNY „JEDLICKA SIÓDEMKA” JEDLICZE 11 czerwca 2016 r. 

 

NR STARTOWY (WYPEŁNIA ORGANIZATOR) 

            

KATEGORIA (WYPEŁNIA ORGANIZATOR) 

 

              

NAZWISKO 

              

IMIĘ 

              

DATA URODZENIA 

              

              

MIEJSCE ZAMIESZKANIA 

              

KLUB / MIEJSCOWOŚĆ 

 

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA 
 

Niniejszym oświadczam, że nie ma u mnie żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, które mogą 
utrudniać lub uniemożliwić mój udział w zawodach. Wypełniając kartę zgłoszeniową uczestnik 
akceptuje poniższą klauzulę: „Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby 
związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem 
uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po 
zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność 
cywilną i prawną za wszystkie szkody”. 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. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać 
zarządzeń służb porządkowych oraz warunków Regulaminu. 
 

OŚWIADCZAM, że zapoznałem /-am/ się z Regulaminem, który znajduje się na stronie:  
www.muks.gosir.home.pl i jego warunki w pełni akceptuję. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa 

w biegu i zgłaszam swój udział w: VII ULICZNYM BIEGU „JEDLICKA SIÓDEMKA”. Zdjęcia, nagrania 
filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być 
wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem /-am/ się z 
wszystkimi warunkami Regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą 
oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym także dla 
potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Organizatorów, zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).  

 

Organizator - dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa na trasie (pomoc 
medyczna, służby porządkowe, zabezpieczenie trasy, wolontariusze, itp.). Z mojej strony - 
ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ wobec Organizatora, nie występować teraz i w przyszłości z żadnymi 
roszczeniami, które mogą wyniknąć w związku z moim startem w w/w zawodach. Przez 
akceptację powyższej deklaracji - ZRZEKAM SIĘ prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego 
od Organizatora lub jego Zleceniobiorców, w razie wypadku lub szkody związanej z w/w 
zawodami, na które świadomie ZAPISUJĘ SIĘ i AKCEPTUJĘ REGULAMIN. 

 

 

 

 

…………………………………………           ……………………………………… 

DATA / MIEJSCOWOŚĆ                                       CZYTELNY PODPIS 

 

  



                                 KARTA ZGŁOSZENIOWA  
(zawodnik niepełnoletni) 

VII  BIEG ULICZNY „JEDLICKA SIÓDEMKA” JEDLICZE 11 czerwca 2016 r. 

 

NR STARTOWY (WYPEŁNIA ORGANIZATOR) 

            

KATEGORIA (WYPEŁNIA ORGANIZATOR) 

 

              

NAZWISKO 

              

IMIĘ 

              

DATA URODZENIA 

              

              

MIEJSCE ZAMIESZKANIA 

              

KLUB / MIEJSCOWOŚĆ 

 

ZGODA RODZICA/ LUB OPIEKUNA PRAWNEGO 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: ............................................................................. ...... (imię i nazwisko) 

w VII Biegu Ulicznym  „Jedlicka Siódemka”.  U mojego dziecka nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i 

wychowawczych, które mogą utrudniać bądź uniemożliwić jego/jej udział w zawodach. Biorąc to pod uwagę, 

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w w/w zawodach. 

NINIEJSZYM OŚWIADCZAM, ŻE: 

Zapoznałem /-am/ się dokładnie z REGULAMINEM: VI Biegu Ulicznego „Jedlicka 

Siódemka”, który znajduje się na stronie organizatora: www.muks.gosir.home.pl - którego warunki w 

pełni akceptuję. Wyrażam zgodę na: publikację materiałów audiowizualnych z udziałem mojego dziecka, 

zarejestrowanych podczas w/w zawodów oraz na wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka przez 

Organizatorów do celów działalności wewnętrznej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).  

 

Organizator - dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa na trasie (pomoc 
medyczna, służby porządkowe, zabezpieczenie trasy, wolontariusze, itp.). Z mojej strony, jako 
Opiekun prawny - ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ wobec Organizatora, nie występować teraz i w przyszłości z 
żadnymi roszczeniami, które mogą wyniknąć w związku ze startem mojego dziecka w w/w zawodach. 
Przez akceptację powyższej deklaracji - ZRZEKAM SIĘ prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego 
od Organizatora lub jego Zleceniobiorców, w razie wypadku lub szkody, związanej z udziałem mojego 
dziecka w w/w zawodach, na które świadomie ZEZWALAM mojemu dziecku i AKCEPTUJĘ 
REGULAMIN zawodów. 

              

NAZWISKO RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

              

IMIĘ RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

           

NR PESEL RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

…………………………………………           ……………………………………… 

DATA / MIEJSCOWOŚĆ                                       CZYTELNY PODPIS  

                                                                                  RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

  


