
Dodatek do Regulaminu Biegu Głównego 

dotyczący udziału w Biegu Głównym (10 km) osób w wieku 16 lat i mniej 

Organizator w sytuacjach popartych pisemną prośbą rodzica lub opiekuna prawnego dopuszcza możliwość udziału 
w biegu głównym osób w wieku 16 lat i mniej. Warunkiem udziału w biegu osoby niepełnoletniej w wieku 16 lat 
i mniej jest wspólny bieg z rodzicem lub opiekunem prawnym na całej długości trasy (przez wspólny bieg rozumie 
się zachowanie stałego kontaktu wzrokowo-słuchowego). Rodzic lub opiekun prawny po uprzednim odebraniu 
swojego pakietu startowego obowiązany jest podejść z podopiecznym do stanowiska, w którym odbierze pakiet dla 
podopiecznego oraz podpisze stosowne oświadczenie, którego treść przedstawiona jest poniżej.  
Organizator za udział w tej kategorii wiekowej nie przewiduje nagród finansowych oraz rzeczowych. 
 

Treść oświadczenia: 

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział niepełnoletniego dziecka (podopiecznego) w zawodach 

sportowych 

 

…………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego) 

 

……………………………………................................ 

Adres, telefon kontaktowy 

 

Oświadczenie:  

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (podopiecznego) ……………………………………………….………………………..  
w  XII Żorskim Biegu Ulicznym w dniu 13.10.2019 r. Jednocześnie oświadczam, że dziecko (podopieczny) nie ma 
przeciwwskazań zdrowotnych na udział w zawodach. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych 
zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka (podopiecznego). W razie decyzji 
lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru dziecka ze szpitala. 

Jednocześnie oświadczam, że w dniu zawodów zobowiązuję się pokonać dystans 10 km wspólnie ze zgłoszonym 

dzieckiem (podopiecznym) pozostając z nim w stałym kontakcie wzrokowo-słuchowym na całym dystansie biegu. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Imprezy i akceptuję jego treść. Przyjmuje do wiadomości, iż 
organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów od NNW. 
 
3. Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych 
niezgodnych z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa. 
 
4. Na podstawie art. 6 ust. 1, ppkt „a” oraz art. 7 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, oraz art. 81 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnienie wizerunku mojego dziecka w celu dopełnienia realizacji 
działań statutowych, promocyjnych i uczestnictwa w imprezie organizowanej przez Administratora. 
Wyrażam zgodę, aby wizerunek, a także wyniki z danymi osobowymi mojego dziecka mogły być wykorzystane przez 
prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów. Niniejsza zgoda dotyczy 
wszystkich zdjęć oraz materiałów wideo z udziałem mojego dziecka wykonywanych podczas Żorskiego Biegu 
Ulicznego. 

 …..……..………………………………..……………….... 
Data i podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 


