
 
Oświadczenie zawodnika biorącego udział  

w „IX Bieg WOŚP Grodzisk Wlkp.  – Ptaszkowo” 

 

W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. 

 

Ja, .............................................................................................., ur...................................................... 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej –  

1. .......................................................................................................ur............................................         

2. .......................................................................................................ur............................................                   

3. .......................................................................................................ur............................................                   

w „IX Biegu WOŚP Grodzisk Wlkp.  – Ptaszkowo” w dniu 12 stycznia 2020 roku w Grodzisku 

Wielkopolskim. 

 

Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na uczestnictwo w tego typu imprezie sportowej.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych 

syna/córki/podopiecznego/podopiecznej dla potrzeb realizacji procesu rejestracji i uczestnictwa w biegu 

przez Organizatora, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). Rozumiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale również 

niezbędne do udziału w biegu i że mam prawo dostępu do ich treści oraz żądania ich poprawienia. 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku oraz wizerunku 

syna/córki/podopiecznego/podopiecznej przez Organizatora do promowania i reklamowania Biegu. 

Upoważniam Organizatora do utrwalania oraz zwielokrotniania swojego wizerunku i wizerunku 

syna/córki/podopiecznego/podopiecznej wszelkimi dostępnymi technikami. Zezwalam na 

rozpowszechnianie swojego wizerunku i wizerunku syna/córki/podopiecznego/podopiecznej we wszelkich 

dostępnych środkach przekazu, w tym na stronach internetowych, na cele promowania i reklamowania 

Biegu. Ponadto zezwalam na rozpowszechnianie swojego wizerunku/ wizerunku 

syna/córki/podopiecznego/podopiecznej,  we wszelkich dostępnych środkach przekazu,  w tym na stronach 

internetowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) na cele promowania i reklamowania Biegu. 

 

Jestem świadomy/a faktu, iż Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane 

z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody 

osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Biegu i w związku z tym 

zobowiązuję się nie dochodzić od Organizatora żadnych roszczeń z tego tytułu. 

 

 

Zapoznałem się z wytycznymi biegu i akceptuję je. 

 

 

Grodzisk Wielkopolski…………………….     ………………….. 

(data)        (czytelny podpis) 
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