
ZAŁĄCZNIK NR 3. 

Oświadczenie i zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego osoby 

niepełnoletniej na udział w  TAURON BIEGNIJ DLA ANIOŁÓW! III Charytatywnym Biegu z Okazji 

Dnia Dziecka 

 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) 

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

w wydarzeniu TAURON BIEGNIJ DLA ANIOŁÓW! III Charytatywny Bieg z okazji Dnia Dziecka 

w dniu 05.06.2022 r. 

2. Zapoznałem się i zobowiązuję do przestrzegania Regulaminu biegu, a tym samym w pełni 

akceptuję wszystkie jego regulacje i postanowienia. 

3. Udział wyżej wskazanego dziecka w biegu odbywa się na moją odpowiedzialność i ryzyko. 

Oświadczam, że nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne i medyczne do jego udziału  

w wydarzeniu. Mam świadomość ryzyka związanego z uczestnictwem w wydarzeniu,  

tj. uprawianiem sportu, i związanych z tym możliwości wystąpienia kontuzji, mimo przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa, a w konsekwencji zwalniam organizatora z odpowiedzialności z tego 

tytułu. 

4. Oświadczam, że jestem świadomy i akceptuje fakt, że udział w wydarzeniu TAURON BIEGNIJ 

DLA ANIOŁÓW! III Charytatywny Bieg z okazji Dnia Dziecka oznacza potencjalne przebywanie 

wśród znacznej liczby osób, co w konsekwencji stwarza możliwość zarażenia się  

w szczególności wirusami, w tym wirusem SARS-CoV-2, drobnoustrojami czy bakteriami. 

Wyrażając zgodę na udział w biegu wskazanego dziecka akceptuję powyższe ryzyko. 

5. Dodatkowo oświadczam, że u wyżej wskazanego dziecka nie istnieją żadne przeciwwskazania 

zdrowotne i medyczne do mojego udziału w wydarzeniu. Jestem świadomy ryzyka związanego 

z uprawianiem sportu i związanej z tym możliwości wystąpienia kontuzji u wyżej wskazanego 

dziecka, mimo przestrzegania zasad bezpieczeństwa, jak również potencjalnego zakażenia 

COVID-19 w związku z uczestnictwem w wydarzeniu i akceptuje to ryzyko, a w konsekwencji 

zwalniam organizatora wydarzenia z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie oraz 

zrzekam się wszelkich ewentualnych roszczeń z tego tytułu w stosunku do organizatora. 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych  

w formularzu zgłoszeniowym online  wyżej wskazanego dziecka Zgoda obejmuje  

w szczególności przetwarzanie danych osobowych w następujących celach: 

a. Imię, nazwisko, informację o stanie zdrowia, adres zamieszkania, adresu poczty 

elektronicznej, numeru telefonu oraz numer pesel na potrzeby uczestnictwa w Biegu. 

b. Imię, nazwisko, miejscowość na potrzeby wywieszenia listy zapisanych, oraz listy 

startowej na stronie internetowej organizatora, oraz w biurze zawodów. 

c. Imię, nazwisko, miejscowość na potrzeby publikacji wyników lub statystyk, na stronie 

internetowej www.personalbest.pl 

d. Imię, nazwisko oraz wizerunek na potrzeby ich upublicznienia w przekazach 

telewizyjnych, radiowych, internetowych lub w formie drukowanej w celach 

marketingowych i promocyjnych. 

e. Imię, nazwisko,  adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania oraz numer telefonu na 

potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji dotyczących imprez organizowanych 

przez Organizatora oraz w celach promocyjnych, marketingowych i statutowych. 

 

  

..................................................... 

Czytelny podpis przedstawiciela ustawowego / opiekuna prawnego 

 

http://www.personalbest.pl/

