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OŚWIADCZENIE

Oświadczam, zc zopoznalain/lcm się z rcgulaminom zawoddw
XVI Ogólnopolskiego Biegu ulicznego o Puchar Bulmistrza Miasta
i Gminy Giinoicck odbywających się w dniu 1606.2018r
w Glinojecku i zobowiązujc się do jego przestrzegania.

Oświadczam, iz wyrazam zgodę no gromadzenie i przetwarzanie moich danych
osobowych przez nrganizaiorow na potrzeby organizacji niniejszych Zawadów,
zgodnie z Usiawa o ochronie danych osobowych, oraz na opublikow—onic
mrcjcolmwanego wi/erunkuw materiałach i inionnacjach z w/w zawodów.

Oświadczam, Że jesicm zdolny do udzialu w biegu i stanuję na własną
odpowiedzialność.

miejscowość i dala podpis uczesmika



ZGODA ROD/ |CÓW (PRAWNYCHOPIEKUNÓW)

na udzial w zawodach XVI Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego o Puchar
Buniiielrza Miasla i Gminy Glinojeck w Glinojecku

My nizej pudpioani / la nizej podpisanyma) wyrazam/y zgadę na uczestnictwo
naszego/mojego dziecka *)

imię i nazwisko dziecka /data urodzenia

w zawodach XVI Ogólnopolski Bieg Uliczny o Puchar Burmisrrza Miasta
i Gminy Glinojeck, który odbędzie się w dniu lo 06.2018r. w Glinojecku.

Oświadczam. ze nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko
uczestniczyło w zawodech biegowych. Wyrazem zgode na podejmowanie
decyzji przez opiekuna organizaloia lawudów zwiazanych z mgrożeniem
zzirowia i życia mojego dziecka.

Oświadczam. iz wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych
osobowych mojego dziecka przez organizatorów na potrzeby organizacji
ninicjszych zawodow oraz na opublikowanie zzrejesirowanego wizeninku
w malerialach i informacjach z w/w zawodów.

miejscowosc i d a podpls rod/Ica/ow/oplekuna/ów leleton kontaktowy


