Adamów 01.07.2017
OŚWIADCZENIE
Poprzez złożenie podpisu oświadczam, że jestem zdolny(a) do udziału
w zawodach o nazwie VI Półmaraton Tradycji organizowanych przez Gminę Adamów
oraz Klub Biegacza V-MAX i nie mam jakichkolwiek przeciwskazań, w szczególności
zdrowotnych, dla mojego czynnego uczestnictwa w biegu w dniu 1 lipca 2017 roku.
Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z zapisami regulaminu biegu i w pełni je
akceptuję, oraz oświadczam, że biorę udział w biegu na własną odpowiedzialność.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w związku
z udziałem w biegu, w celach klasyfikacji - weryfikacji i umieszczenia
w komunikacie końcowym, wydawanym przez Organizatora po zakończeniu Biegu,
zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
Wyrażam
zgodę
na
publikowanie
mojego
wizerunku
w
celach
relacji
z
biegu
i
jego
promocji
na
wszelkich
nośnikach
multimedialnych,
w Internecie, prasie, telewizji oraz na nośnikach reklamowych innego typu.

…………………………………..……………….…………………………………………
(data i czytelny podpis uczestnika lub opiekuna prawnego)
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