CZĘŚĆ A

SAMORZĄDOWY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
W NOWEJ DĘBIE
ul. Sportowa 5, 39-460 Nowa Dęba
tel./fax (015)855-54-16, (015)846 00 30, E-mail: sosir@nowadeba.pl
FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA BIEGU
11 listopada 2018 r.
Zgłaszam swój udział w Biegu Niepodległości zwanym dalej Biegiem

Nazwisko i Imię ……………………………………………………………………………
…………………………….
(drukowanymi literami)
(rok urodzenia)
1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się* z Regulaminem Biegu i zobowiązuję się go
przestrzegać.
2. Oświadczam, że w pełni ponoszę odpowiedzialność za udział w Biegu i nie mam przeciwwskazań
zdrowotnych co do mojego w nim uczestnictwa, a w przypadku komplikacji zdrowotnych lub innych
związanych z uczestnictwem w Biegu nie będę obarczał/obarczała Organizatora.
3. Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska w związku z udziałem
Biegu Niepodległości we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o Biegu i ich wynikach.
Zgadzam się na umieszczenie mojego wizerunku w prasie samorządowej, na portalach internetowych
SOSiR i UMiG oraz w mediach społecznościowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora Biegu danych osobowych umieszczonych w karcie zgłoszenia ,w zakresie realizacji
Biegu. Jestem świadomy dobrowolności podawania danych.
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Zgłaszam swój udział w Biegu Niepodległości zwanym dalej Biegiem

Nazwisko i Imię ……………………………………………………………………………
…………………………….
(drukowanymi literami)
(rok urodzenia)
1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się* z Regulaminem Biegu i zobowiązuję się go
przestrzegać.
2. Oświadczam, że w pełni ponoszę odpowiedzialność za udział w Biegu i nie mam przeciwwskazań
zdrowotnych co do mojego w nim uczestnictwa, a w przypadku komplikacji zdrowotnych lub
innych związanych z uczestnictwem w Biegu nie będę obarczał/obarczała Organizatora.
3. Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska w związku z udziałem
Biegu Niepodległości we wszelkich ogłoszeniach ,zapowiedziach i informacjach o Biegu i ich
wynikach.Zgadzam się na umieszczenie mojego wizerunku w prasie samorządowej, na portalach
internetowych SOSiR i UMiG oraz w mediach społecznościowych. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez Organizatora Biegu danych osobowych umieszczonych w karcie zgłoszenia,
w zakresie realizacji Biegu. Jestem świadomy dobrowolności podawania danych.

…………………………………………………

…………………………………………………

(podpis uczestnika)

(podpis uczestnika)

CZĘŚĆ B - wypełnia rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika Biegu

CZĘŚĆ B - wypełnia rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika Biegu

Ja niżej podpisany/podpisana*

Ja niżej podpisany/podpisana*

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam* się z Regulaminem Biegu i wyrażam zgodę na uczestnictwo
w nim mojego syna/córki/podopiecznego*.

2. Oświadczam ,że stan zdrowia mojego syna/córki/podopiecznego* pozwala na uczestnictwo w Biegu.
3. Potwierdzam zgodność ze stanem faktycznym złożonych oświadczeń mojego
syna/córki/podopiecznego w CZĘŚCI A.

4. Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska w związku z udziałem
w Biegu Niepodległości we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o Biegu i ich
wynikach. Zgadzam się na umieszczenie mojego wizerunku w prasie samorządowej, na portalach
internetowych SOSiR i UMiG oraz w mediach społecznościowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie
przez Organizatora Biegu danych osobowych umieszczonych w karcie zgłoszenia, w zakresie realizacji
Biegu. Jestem świadomy dobrowolności podawania danych.
*) niepotrzebne skreślić

1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam* się z Regulaminem Biegu i wyrażam zgodę na
uczestnictwo w nim mojego syna/córki/podopiecznego*.
2. Oświadczam ,że stan zdrowia mojego syna/córki/podopiecznego* pozwala na uczestnictwo
w Biegu.
3. Potwierdzam
zgodność
ze
stanem
faktycznym
złożonych
oświadczeń
mojego
syna/córki/podopiecznego w CZĘŚCI A.
4. Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska w związku
z udziałem w Biegu Niepodległości we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach
o Biegu i ich wynikach. Zgadzam się na umieszczenie mojego wizerunku w prasie samorządowej,
na portalach internetowych SOSiR i UMiG oraz w mediach społecznościowych. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez Organizatora Biegu danych osobowych umieszczonych w karcie zgłoszenia
w zakresie realizacji Biegu. Jestem świadomy dobrowolności podawania danych.

………………………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

*) niepotrzebne skreślić

………………………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

