25 maja 2019
Kampus AWFiS w Gdańsku
5. Sztafeta Firm OŚWIADCZENIE
25 maja 2019
Ja, niżej podpisana(y)

………………………………………………………………………………………………………………………
swój udział w biegowej 5. Sztafecie Firm, która odbędzie się dnia 25 maja 2019 r., oświadczam, że:
a) akceptuję zasady przeprowadzenia Sztafety oraz zgadzam się z zapisami regulaminu i warunkami
uczestnictwa,
b) biorę udział w 5. Sztafecie Firm na własną odpowiedzialność i ponoszę odpowiedzialność cywilną i
prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie,
c) przyjmuję do wiadomości, że nie mogę wnosić żadnych roszczeń oraz zrzekam się prawa
dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego partnerów w razie wypadku lub szkody
związanej z 5. Sztafetą Firm,
d) przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych,
e) przyjmuję do wiadomości, że Organizator i wszystkie instytucje i osoby z nim współpracujące, a
także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Sztafety nie ponoszą odpowiedzialności
względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie
lub po 5. Sztafecie Firm,
f) swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem/am się z wszystkimi warunkami regulaminu i
wypełniłem/am formularz zgłoszeniowy kompletnie oraz zgodnie z prawdą.
Oświadczam, że mój stan zdrowia, sprawność psychofizyczna pozwalają na udział w sztafecie
biegowej. Zdaję sobie sprawę, że impreza odbywa się w zróżnicowanym terenie (tartan,
murawa, alejki parkowe, asfalt) oraz z czekającego mnie wysiłku i możliwych warunków
atmosferycznych. W Sztafecie startuję na własną odpowiedzialność i ryzyko, świadom
specyfiki jakie niesie ze sobą udział w imprezie o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

Wyrażam zgodę na:
a) przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów
marketingowych organizatorów, partnerów, patronów medialnych i sponsorów,
b) wykorzystywanie i publikację mojego imienia i nazwiska oraz wizerunku w relacjach z imprezy
zamieszczonych w mediach, reklamach, materiałach wizualnych oraz w materiałach promocyjnych i
innej działalności organizatorów, partnerów, patronów medialnych i sponsorów (bez dodatkowego
wynagrodzenia).

………………………………………………………………………..
podpis uczestnika Sztafety Firm
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