OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
„Muratonu”

Imię: ……………………………….………………….………………………………
Nazwisko - ……………………………………….………………………………...
Numer nadany uczestnikowi: ……………………….………………..
dalej zwany „Uczestnikiem”
Zapoznałem się z regulaminem biegu „Muraton”, przyjąłem go do wiadomości i będą się stosować do
zasad w nim opisanych. Przyjmuję do wiadomości, że Organizator, wszystkie osoby z nim
współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją maratonu nie ponoszą
odpowiedzialności względem Uczestnika za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią
przed, w trakcie lub po maratonie. Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. Uczestnik ponosi
odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji
Uczestnik zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego
zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w
razie wypadku Uczestnika nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję
do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam uczestnictwo Uczestnika w w/w zawodach.
Uczestnik jest zdrowy i nie ma przeciwwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego i
intensywnego wysiłku sportowego. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z osobą Uczestnika, a
także wyniki z danymi osobowymi Uczestnika mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję
oraz stronę internetową organizatora. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi
warunkami regulaminu zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika
przez Fundację „Jeden Muranów” z siedzibą w 01-047 Warszawa przy ul. Miłej 22 zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883) do celów związanych
z niniejszymi zawodami, w tym do ich publikacji wraz z informacją o przebiegu i wynikach zawodów w
prasie, radiu i telewizji oraz na stronach internetowych . Podane dane są prawdziwe, i że znane mu są
przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z
rzeczywistością.
Powyższe oświadczenia dotyczą również osoby opiekuna/przedstawiciela ustawowego Uczestnika.

……………………….……………………………………………………………
/data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego/

……………………….……………………………………………
/data i czytelny podpis uczestnika/

