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* Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem zawodów i akceptuję jego
warunki. W szczególności oświadczam, że jestem zdolny/-a do udziału w zawodach i
brak jest jakichkolwiek przeciwskazań do mojego czynnego uczestnictwa i biorę udział w
zawodach na własną odpowiedzialność i ponoszę odpowiedzialność cywilną i prawną za
wszystkie szkody wyrządzone przez siebie. Ponadto wiem, że moje wyniki osiągnięte w
trakcie zawodów mogą być publikowane na listach wyników (w zakresie czasu, miejsca,
imienia, nazwiska oraz kategorii) oraz ogłoszone w trakcie zawodów, w tym w trakcie
dekoracji zwycięzców.
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* 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 sportoworekreacyjnym.
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* Wyrażam zgodę na 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).

* Wyrażam zgodę na 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).

Wyrażam zgodzę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
organizatorów, partnerów, patronów medialnych i sponsorów.
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* Zgody niezbędne do startu w Sztafecie Firm.
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