Karta zgłoszenia
I Żorski Bieg Biało-Czerwony 11.11.2018

Numer startowy

Nazwisko: ...............................................................
Imię:........................................................................
Miasto: ...................................................................
1. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem imprezy i akceptuję jego treść.
2. Oświadczam, że jestem zdrowy/a i w zawodach startuję na własną odpowiedzialność.
3. Na podstawie art. 6 ust. 1, ppkt a) oraz art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. 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. 2017 poz. 880 z późn. Zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz
rozpowszechnienie wizerunku w celu dopełnienia realizacji działań statutowych, promocyjnych i uczestnictwa w wydarzeniach
organizowanych przez Administratora.

....................................................
czytelny podpis uczestnika biegu

Oświadczenie
(do wypełnienia przez rodzica/opiekuna prawnego
w przypadku gdy uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia)
1. Wyrażam zgodę na udział wyżej wymienionego syna/córki w I Żorskim Biegu Biało-Czerwonym w dniu 11.11.2018r.
2. Oświadczam, że dziecko 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. W razie decyzji
lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru dziecka ze szpitala.
3. Na podstawie art. 6 ust. 1, ppkt a) oraz art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. 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. 2017 poz. 880 z późn. Zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz
rozpowszechnienie wizerunku mojego dziecka w celu dopełnienia realizacji działań statutowych, promocyjnych
i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Administratora.

………..……………………………........................
/podpis rodzica/opiekuna prawnego/

Jeżeli jesteś osobą
niepełnoletnią
Twoje zgłoszenie
musi podpisać
rodzic lub opiekun
prawny!

