
………………, dnia …. lutego 2018 r. 

Załącznik nr 1  

do regulaminu VI edycji lokalnego Biegu „Tropem Wilczym.  

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w Dęblinie 

 

Fundacja Wolność i Demokracja 

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie  

Oddział Dębliński Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 

im. Augusta Sochackiego 

 

Oświadczenie  

 
Ja, niżej podpisany/-a, ………...……………………………………………………., legitymujący/-a się dowodem 

osobistym nr ………………… wydanym przez ……….…………………………………………………………..…., 

zamieszkały/-ła …………………………………………………………., nr ewidencji PESEL …………………….., 

będący/-ca rodzicem/opiekunem prawnym małoletniego/-letniej …………………………………..…………..….. 

niniejszym: 

1. Oświadczam, że jest on/ona zdolny/-na do udziału w VI edycja Biegu „Tropem Wilczym.  

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, zwanej dalej „Biegiem” organizowanym lokalnie w Dęblinie,  

w dniu 4 marca 2018 r. oraz wyrażam zgodę na jego/jej udział w tej imprezie sportowej, gdyż brak jest 

jakichkolwiek przeciwwskazań, w tym zdrowotnych do jego/jej uczestnictwa ww. „Biegu”; 

2. Oświadczam, że dokładnie zapoznałem/-łam się z regulaminem „Biegu” i w całości go akceptuję  

oraz będę akceptować wszystkie postanowienia lokalnego organizatora „Biegu” tj. Polskie Towarzystwo 

Tatrzańskie i Oddział Dęblińskie Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego - zwanego dalej „Partnerem”,  

a także przepisy prawa, pod rygorem jego/jej dyskwalifikacji; 

3. Oświadczam, że w „Biegu” bierze on/ona udział na własną odpowiedzialność;  

4. Oświadczam ponadto, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie nieprzewidziane zdarzenia 

z jego/jej udziałem, które mogą mieć miejsce w związku z udziałem w „Biegu”, w tym,  

zwłaszcza kontuzje, urazy, a nawet w przypadku jego/jej kalectwa lub śmierć;  

5. Przyjmuję, że zgodnie z regulaminem „Biegu” w razie jego/jej wypadku podczas trwania „Biegu” nie mogę 

wnosić żadnych roszczeń w stosunku do „Partnera”; 

6.Wyrażam także zgodę na przetwarzanie jego/jej danych osobowych w celu rejestracji i klasyfikacji,  

a fotografie, nagrania filmowe oraz wywiady z nim/nią, a także wyniki z jego/jej danymi osobowym i  

mogą być wykorzystywane nieodpłatnie przez prasę, radio, telewizję i Internet. 

7. Swoim własnoręcznym podpisem potwierdzam powyższe oraz, że niniejsze oświadczenie  

wypełniłem/-łam zgodnie z prawdą. 

……….………..……….…………………………… 

własnoręczny czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika  

VI edycji Biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w Dęblinie 


