Jaśkowice, dnia ……………….
KARTA GŁOSZENIOWA DO MIEDZYPOKOLENIOWEGO BIEGU O PUCHAR
SOŁECTWA JAŚKOWICE
...........................................................................................
(imię i nazwisko /

...........................................................................................
(adres zamieszkania /
...........................................................................................
(rok urodzenia /
…………………………………
CZYTELNY PODPIS

Oświadczenie o zdolności do udziału w biegu
Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w organizowanych
zawodach o nazwie II Edycja Międzypokoleniowego Biegu w Jaśkowicach
organizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa
Jaśkowice XXI Wiek w dniu 29.09.2018r. lub 06.10.2018r.oraz, że brak jest
jakichkolwiek przeciwwskazań do mojego czynnego uczestnictwa w biegu.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z zapisami regulaminu i je akceptuję.
W zawodach biorę udział na własną odpowiedzialność.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach klasyfikacji.
Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie wizerunku oraz danych
osobowych przez Stowarzyszenie w celach promocyjnych i marketingowych
w związku z organizacją i przeprowadzeniem imprezy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych z zachowaniem wymogów
określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

..................................................................................

Podpis

.....................................................................
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

Jaśkowice, dnia ……………………..

......................................................................
(adres zamieszkania)
......................................................................
......................................................................
(data urodzenia)

Oświadczenie o zdolności do udziału w biegu
Niniejszym jako przedstawiciel ustawowy – rodzic * / opiekun* nieletniego
............................................................................................................................. ...........
(imię i nazwisko dziecka, data urodzenia)

oświadczam, że jest on(a) zdolny(a) do udziału w organizowanych zawodach
o nazwie III Edycja Międzypokoleniowego Biegu w Jaśkowicach
organizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa
Jaśkowice XXI Wiek w dniu 29.09.2018r. lub 06.10.2018r. oraz, że brak jest
jakichkolwiek przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w biegu.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z zapisami regulaminu i je akceptuję.
Wyrażam zgodę na jego czynny udział w ww. imprezie i ponoszę za nie pełną
odpowiedzialność.
Znany mi jest cel, charakter i program imprezy,
U dziecka/ podopiecznego nie ma przeciwwskazań zdrowotnych lub
wychowawczych, które mogą utrudniać lub uniemożliwić jego udział
w imprezie.
Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka/
podopiecznego oraz danych osobowych przez Stowarzyszenie w celach
promocyjnych i marketingowych w związku z organizacją i przeprowadzeniem
imprezy.
.......................................................................
( podpis rodzina lub opiekuna prawnego)

