
Oświadczenie zawodnika  
biorącego udział w biegu w ramach  

Akcji Cała Gmina Biega 2018 
 

Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w biegach i zgłaszam swoje uczestnictwo. Swoim własnoręcznym  
podpisem zapewniam, że stan mojego zdrowia pozwala na wzięcie udziału w biegach, oraz  
wypełniłem/wypełniłam kartę startową zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Przyjmuję do wiadomości, że 
należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków organizatora.  
 
Organizator: Samorządowy Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa, Ochotnicza Straż Pożarna  w Komarowie-
Osadzie, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją 
biegów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, 
które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy 
ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr 
lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia 
prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z 
zawodami.  
 

Ogólna zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodna z RODO: 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wpisanych przeze mnie w oświadczeniu danych osobowych w celu promocji Akcji 
Cała Gmina Biega Komarów-Osada 2018, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2016 poz. 922) z późniejszymi zmianami. Jednocześnie oświadczam, iż dane podałem dobrowolnie i zgodnie 
z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zostałem poinformowany o: danych kontaktowych Administratora 
Danych; celu i podstawie prawnej przetwarzania danych; prawie do cofnięcia zgodny na przetwarzanie; kryteriach 
ustalania okresu przez który dane osobowe będą przechowywane; prawie dostępu do danych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o 
prawie do przenoszenia danych; prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz braku zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
 

 Podczas Akcji Cała Gmina Biega Komarów-Osada 2018 będą robione zdjęcia , które będą 
wykorzystane w celu promocji Gminy Komarów-Osada. 

 
 
 
 
 
 
data ......................., czytelny podpis ............................................... 
 
 
W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu.  
 
 

Wyrażam zgodę na start mojego syna/ mojej córki __________________________________  

_________________________________________w w/w zawodach. Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na 

uczestnictwo w tego typu imprezie sportowej. 

 
 

__________________________________ 
Data, czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

 



KARTA STARTOWA 

 

 

IMIĘ NAZWISKO…………………………………………………………………………. 
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KLASA………………………………………………………………………………………. 
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