
Oświadczenie 

zawodnika biorącego udział w „V Biegu Nieczui”, dnia 28.05.2022 r. w Zagórzu 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

(Imię i nazwisko, kategoria wiekowa) 
 

Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w wyścigu określonymi w regulaminie i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach. Swoim podpisem zapewniam, 

że zapoznałem/zapoznałam się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem/wypełniłam formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz 

kompletnie. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. 

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu (Organizator), wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane 
z przeprowadzeniem i organizacją wyścigów 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.  

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie mojego wizerunku podczas, zawodów sportowych pod nazwą „V Bieg Nieczui” organizowanego w dniu 
28 maja 2022 r. w Zagórzu przez organizatora imprezy oraz wykorzystanie tego wizerunku do promocji tego wydarzenia, poprzez umieszczanie zdjęć i 

filmów w przestrzeni publicznej, niemniej bez wynagrodzenia. 

 
 

 

                                                                                             ……………………………………………………………………                                                                                 

                                                                                                                              (czytelny podpis uczestnika biegu/opiekuna)       

 
 
 

Oświadczenie uczestnika biegu 
 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) informuję: 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu, wpisany do Rejestru 

Instytucji Kultury Miasta i Gminy Zagórz pod numerem 2, NIP: 687-17-90-497, REGON: 371166865,  

2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do organizacji zawodów sportowych o nazwie: "V Bieg Nieczui” i nie 

będą udostępniane innym odbiorcom. 

4. . Przysługuje Panu/i prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia, prawo 

żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych. 

5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas 

zajęć i występów zorganizowanych przez MGOKiS w Zagórzu na stronie internetowej  i w mediach społecznościowych w celach 

promocyjnych i reklamowych. 

   

 

 

 

 

Zagórz, 28.05.2022 r.                                                                                           …………………………………………………………….                                                

                                                                                                                                     (czytelny podpis uczestnika biegu/opiekuna)       

 


