Nr startowy:

(nadaje organizator)

Karta zgłoszenia uczestnika
zawodów biegowych
„XI GRAND PRIX BIEGÓW ULICZNYCH - BIEGAMY RAZEM W MAKOWCU!”
BIEG NR 2
Nazwisko i imię*
Data urodzenia*

Płeć*

kobieta

mężczyzna

Adres zamieszkania*
Nr telefonu*
Kategoria biegu*

Adres e-mail*
Bieg główny – dystans 5.000 m (powyżej 16 roku życia)
Bieg towarzyszący – dystans 2000 m

Klub sportowy:
Skąd dowiedziałeś/aś się o biegu?
Rubryki oznaczone gwiazdką * - obowiązkowe do wypełnienia DRUKOWANYMI LITERAMI.

Oświadczenie uczestnika biorącego udział w biegu
Oświadczam, iż:
•
•
•
•
•

zapoznałem/zapoznałam się ̨ z treścią ̨ regulaminu biegu pod nazwą „XI GRAND PRIX BIEGÓW ULICZNYCH – BIEGAMY
RAZEM W MAKOWCU!” w dniu 08 czerwca 2019 i w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte,
zgadzam się z warunkami uczestnictwa w biegu określonymi w w/w regulaminie i zgłaszam swoje uczestnictwo w
biegu,
wypełniłem/wypełniłam niniejszą „Kartę zgłoszenia uczestnika zawodów biegowych” zgodnie z prawdą oraz
kompletnie,
przyjmuję do wiadomości obowiązek przestrzegania zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu,
mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w biegu oraz, że startuję w nim dobrowolnie i wyłącznie na
własną odpowiedzialność, a także że ponoszę związane z tym ryzyko.

Akceptuję to, iż Organizator (Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Makowiec”, Stowarzyszenie „Street Run Radom”,
Uczniowski Klub Sportowy „Technik”) i 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 biegu. 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 przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia zawodów biegowych pod nazwą
„XI GRAND PRIX BIEGÓW ULICZNYCH - BIEGAMY RAZEM W MAKOWCU!” w dniu 08 czerwca 2019 r zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia 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)".
Przyjmuję do wiadomości, iż:

•

podanie przeze mnie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu,

•
•

mam prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
moje dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych za wyjątkiem wypadków obowiązkowego
udzielenia informacji określonych w przepisach szczególnych,

•

administratorem i dysponentem danych osobowych uczestników biegu jest Stowarzyszenie „Street Run Radom”.

Data .......................

Czytelny podpis uczestnika biegu .....................................................

W przypadku startu dzieci i młodzieży poniżej 16 lat wymagana jest zgoda rodzica lub
opiekuna prawnego, poprzez złożenie CZYTELNEGO PODPISU.
Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu
Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej .......................................................................
.................................................................................., ur. ............................................. w biegu pod nazwą „XI GRAND PRIX
BIEGÓW ULICZNYCH - BIEGAMY RAZEM W MAKOWCU!” w dniu 08 czerwca 2019 r. 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.

Data .......................

Czytelny podpis rodzica lub opiekuna ..................................................................

Nr startowy:

(nadaje organizator)

