
Załącznik nr 1 do Regulaminu  
„II Bieg Cysterski” 

 

Działając we własnym imieniu, Ja niżej podpisana/y: ……………………………………….......................... 

legitymująca/y się aktualnym dowodem osobistym/paszportem*……………………………………………. 

spełniając warunki dotyczące dokonywania zgłoszeń oraz uczestnictwa w imprezie sportowej pn. 
„Bieg Cysterski" składam następujące oświadczenia  

1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Biegu i w pełni akceptuję jego 
postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

2.  Oświadczam, że znajduję się w dobrym stanie zdrowia i z chwilą złożenia niniejszego 
oświadczenia mogę uczestniczyć w Biegu. 

3. Oświadczam, że biorę udział w Biegu na własną odpowiedzialność mając pełną 
świadomość niebezpieczeństw i ryzyka, wynikających z charakteru tej imprezy sportowej, które 
mogą polegać na utracie zdrowia i życia. 

4. Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, które 
ujęto w regulaminie Biegu „II Bieg Cysterski" i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

5. Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do 
wiadomości, że podanie danych niezgodnych z prawdą może spowodować odpowiedzialność 
przewidzianą w przepisach prawa. 

6. Wyrażam zgodę, aby mój wizerunek (zdjęcia, nagrania filmowe i wywiady z moją osobą) 
oraz dane osobowe {imię i nazwisko wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuję, rok 
urodzenia, numer na liście startowej, uzyskany wynik) mogły być wykorzystane poprzez 
upublicznienie w środkach masowego przekazu w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji 
i przeprowadzenia wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród, a także w celach 
promocji wydarzenia. 

7.  Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do 
wiadomości,                     że podanie danych niezgodnych z prawdą może spowodować 
odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa. 

 

Miejscowość i data…………………………………………………………………………………………………………………. 

Podpis, zgodny ze wzorem widocznym na dokumencie: ……………………………………………….. 

 

*niepotrzebne skreślić 


