
Załącznik nr 1  

Do Regulaminu  

I Profilaktyczne Biegi i Marsz  

Nordic Walking „Dbam o zdrowie” 

 

 

OŚWIADCZENIE 

1. Ja niżej podpisany/a,  oświadczam że biorę udział w imprezie rekreacyjno-sportowej na 

własną odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin I Profilaktycznych Biegów 

i Marszu Nordic Walking jestem świadomy/a uczestnictwa w nich i startuję wyłącznie na 

własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu 

zawodach.  

 

Numer startowy 

zawodnika 

 

Imię i nazwisko zawodnika 

 

 

Kategoria wiekowa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

              .       ........................................................... 

 

                                                                                                         Data i  czytelny podpis uczestnika.  
 

2. Ja niżej podpisany/a,  oświadczam że nie miałem/am kontaktu z osobą zakażoną 

koronawirusem, nikt z członków mojej najbliższej  rodziny nie przebywa na kwarantannie, 

izolacji, nie jest hospitalizowany, nie przebywał w ciągu ostatnich 2 tygodni za granicą.  

 

 
                     ............................................................ 

 

                                                                                                         Data i  czytelny podpis uczestnika.  

 
 

Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej Ośrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych zawartej w regulaminie I Profilaktycznych Biegów i Marszu Nordic 

Walking, które odbędą się 24-25 października 2020. 

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

                                                                                                                 Data i  czytelny podpis uczestnika. 

                                                                           

Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych, w celu w uczestnictwa w I Profilaktycznych Biegach i Marszu Nordic Walking  których 

organizatorem jest Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu, ul. Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel i  

Urząd Gminy Śmigiel 

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



                                                                                                                Data i  czytelny podpis uczestnika.  

Zapoznałem się z Regulaminem I Profilaktycznych Biegach i Marszu Nordic Walking  organizowanych 

przez  Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu, ul. Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel i Gminę Śmigiel 

i zobowiązuję się do jego przestrzegania.     

                                                                                                                           

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

                                                                                                                Data i    czytelny podpis uczestnika. 

    

Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie  i rozpowszechnianie  przez 

Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu, ul. Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel mojego wizerunku 

utrwalonego w postaci zdjęć i filmów, wykonanych podczas I Profilaktycznych Biegów i Marszu Nordic 

Walking  .Niniejsza zgoda: nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie; obejmuje wszelkie formy 

publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium; dotyczy umieszczenia wizerunku: 

 na stronie www OKFIR Śmigiel, oraz stronach internetowych podmiotów współpracujących z 

Administratorem, 

 na profilu internetowym FB OKFIR Śmigiel, oraz na profilu FB podmiotów współpracujących z 

Administratorem, 

 we wszelkiego rodzaju wydawnictwach publikowanych przez Administratora, oraz podmioty 

współpracujące, 

 w nagraniach filmowych, oraz zdjęciach Administratora, oraz podmiotów współpracujących z 

Administratorem 

Wizerunek będzie wykorzystywany i rozpowszechniany w celach informacyjnych i promocyjnych przez 

Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu, ul. Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel, oraz podmioty 

współpracujące z OKFIR Śmigiel.     

Wizerunek, o którym mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, 

kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych 

lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o 

wynagrodzenie (istniejących  i przyszłych) względem Ośrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu, ul. 

Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel, z tytułu wykorzystania mojego wizerunku na potrzeby wskazane w 

oświadczeniu.  

…….……………………………………… 

                                       Data i  czytelny podpis uczestnika

  

 


