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1. IMIĘ I NAZWISKO  ………………………………………………………. 

 

2. MIEJSCOWOŚĆ …………………………………………………………… 

 

3. ROK URODZENIA ………………………………………………………… 

 

4. ADRES E-MAIL ……………………………………………………………. 

 

5. TELEFON……………………………………………………………………… 

Oświadczam, iż jestem świadomy zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się ze startem  

w biegu. Jestem świadomy swojego stanu zdrowia i oświadczam tym samym, że nie istnieją żadne przeciwskazania medyczne 

do wzięcia przeze mnie udziału w biegu. Biorę w nim udział dobrowolnie, ponosząc z tego tytułu pełną i wyłączną 

odpowiedzialność. Zobowiązuje się zachować szczególną ostrożność i swoim postepowaniem nie stwarzać zagrożenia dla 

innych uczestników biegu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestników biegu, którzy nie poinformowali o złym 

stanie zdrowia, który uniemożliwiałby udział w imprezie  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem biegu i akceptuje jego warunki. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie 

danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej (zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 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) przez 

Organizatorów w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji zawodów. Podstawę przetwarzania danych osobowy 

wskazanych przez uczestnika biegu stanowi art. 6 ust 1 lit A -RODO. Jest nią realizacja umowy zawartej poprzez akceptację 

niniejszego Regulaminu oraz zgłoszenie uczestnictwa w biegu w tym zaakceptowanie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych 

Oświadczam, że:  

1. W ciągu ostatnich 14 dni uczestnik nie był poddany/a nadzorowi epidemiologicznemu (kwarantannie)  

2. W ciągu ostatnich 14 dni uczestnik nie miał/a kontaktu z osobą poddaną nadzorowi  

epidemiologicznemu lub z osobą zakażoną COVID-19 czy z osobą podejrzaną zakażeniem.  

3. W ciągu ostatnich 14 dni nie występowały u uczestnika objawy takie jak: gorączka, suchy kaszel,  duszności lub inne 

wskazujące na chorobę zakaźną.  

4. Zobowiązuję się do pilnego poinformowania organizatora, w przypadku wystąpienia zdarzeń lub  powzięcia wiedzy  

o zdarzeniach opisanych w pkt. 1-3 niniejszego oświadczenia.  

5. Rozumiem, że pomimo stosowania szczególnych środków ochronnych (zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami 

Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia), nie powoduje to całkowitego wyeliminowania ryzyka zakażenia 

wirusem SARS CoV-2.  

6. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. 

 

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA ………………………………………………………………………………………. 



ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

NA START 

START OSÓB NIEPEŁNOLETNICH  
 

 

Ja ................................................... Legitymująca/cy się dowodem  osobistym numer  

.......................................................... W pełni  świadomie wyrażam zgodę na start mojej/go 

 córki/ syna/...................................................... w biegu Siema Szamotuły Run. Jednocześnie 

oświadczam, że moje dziecko nie posiada żadnych  przeciwskazań zdrowotnych, a możliwe 

konsekwencje utraty życia lub  zdrowia mojego dziecka przyjmuję na siebie jako rodzic lub 

opiekun prawny i nie będę wnosił żadnych roszczeń w stosunku do  organizatorów imprezy.  

Niniejsze oświadczenie złożone zostaje w dniu ………………………………….. 

Oświadczam, iż jestem świadomy zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się ze startem  

w biegu. Jestem świadomy swojego stanu zdrowia i oświadczam tym samym, że nie istnieją żadne przeciwskazania medyczne 

do wzięcia przeze mnie udziału w biegu. Biorę w nim udział dobrowolnie, ponosząc z tego tytułu pełną i wyłączną 

odpowiedzialność. Zobowiązuje się zachować szczególną ostrożność i swoim postepowaniem nie stwarzać zagrożenia dla 

innych uczestników biegu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestników biegu, którzy nie poinformowali o złym 

stanie zdrowia, który uniemożliwiałby udział w imprezie  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem biegu i akceptuje jego warunki. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie 

danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej (zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 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) przez 

Organizatorów w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji zawodów. Podstawę przetwarzania danych osobowy 

wskazanych przez uczestnika biegu stanowi art. 6 ust 1 lit A -RODO. Jest nią realizacja umowy zawartej poprzez akceptację 

niniejszego Regulaminu oraz zgłoszenie uczestnictwa w biegu w tym zaakceptowanie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn 

1. W ciągu ostatnich 14 dni uczestnik nie był poddany/a nadzorowi epidemiologicznemu (kwarantannie)  

2. W ciągu ostatnich 14 dni uczestnik nie miał/a kontaktu z osobą poddaną nadzorowi  

epidemiologicznemu lub z osobą zakażoną COVID-19 czy z osobą podejrzaną zakażeniem.  

3. W ciągu ostatnich 14 dni nie występowały u uczestnika objawy takie jak: gorączka, suchy kaszel,  duszności lub inne 

wskazujące na chorobę zakaźną.  

4. Zobowiązuję się do pilnego poinformowania organizatora, w przypadku wystąpienia zdarzeń lub  powzięcia wiedzy  

o zdarzeniach opisanych w pkt. 1-3 niniejszego oświadczenia.  

5. Rozumiem, że pomimo stosowania szczególnych środków ochronnych (zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami 

Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia), nie powoduje to całkowitego wyeliminowania ryzyka zakażenia 

wirusem SARS CoV-2.  

6. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. 

 

CZYTELNY PODPIS RODZICA/OPIEKUNA …………………………………………………………………… 

 

 


