Organizator Zawodów BESKIDIA 2016::
Fundacja "Kult"
Legnicka 65, 54205 Wrocław
Krajowy Rejestr Sądowy  nr KRS: 0000536715
Główny Urząd Statystyczny  nr REGON: 360482282

Nr startowy:

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego
NALEŻY WPISAĆ DANE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO:
NAZWISKO:

PESEL:

IMIĘ:

TELEFON KONTAKTOWY:

ADRES ZAMIESZKANIA:

Poniższym podpisem 
wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki/ podopiecznego*:
IMIĘ I NAZWISKO:
.............................................................................................................................................................................................................
NR PESEL:
.......................................................................................................................................................................................................................
w zawodach 
BESKIDIA 2016, 
które odbędą się w dniach 11.06 12.06.2016r. w Ustroniu. W razie konieczności wyrażam zgodę na
udzielenie pomocy medycznej mojemu synowi/córce / podopiecznemu*, transport do szpitala i dalsze zabiegi ratujące życie i zdrowie.
Poniższym podpisem oświadczam, że:
● Zapoznałem/łam się z trasą zawodów BESKIDIA 2016 odbywających się w dniach 
11.06 12.06.2016r. w Ustroniu
i jestem
świadomy/a zagrożeń wynikających ze zjeżdżania po niej;
● Nie będę wnosił/a, z tytułu zdarzeń losowych mogących mieć miejsce z udziałem mojego syna/córki/podopiecznego* podczas
trwania zawodów BESKIDIA 2016, odbywających się w dniach 
11.06 12.06.2016r. w Ustroniu 
żadnych roszczeń w stosunku
do Organizatora BESKIDIA 2016 oraz do osób z nim współpracujących 
tj. m.in do sponsorów i partnerów;
● Stan zdrowia mojego syna/córki/ podopiecznego*pozwala na uczestnictwo w zawodach sportowych, bez ryzyka utraty
zdrowia bądź życia;
● Zapoznałem się z regulaminem i formułą zawodów 
BESKIDIA 
2016;
● Mój syn/córka/podopieczny* startujący w zawodach 
BESKIDIA 2016 posiadaważne ubezpieczenie w zakresie następstw
nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia oraz kontuzji sportowych;
● Wyrażam zgodę 
na bezpłatne i nieograniczone w czasie oraz terytorialnie, wykorzystywanie wizerunku mojego
syna/córki/podopiecznego* 
przez Organizatora zawodów 
BESKIDIA 2016 
oraz przez wszystkie osoby z nim współpracujące,
w tym przede wszystkim przez sponsorów, fotografów, partnerów zawodów Beskidia 2016 i z tego tytułu nie będę w
przyszłości rościł/a żadnych praw. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z wykorzystaniem wizerunku mojego syna/córki/
podopiecznego*, a także wyniki z w/w zawodów z jego/jej danymi osobowymi będą mogły być wykorzystane i publikowane na
wszystkich polach eksploatacji, w tym między innymi za pośrednictwem prasy, rozgłośni radiowych, telewizji, na banerach
reklamowych i bilboardach (w tym elektronicznych mało i wielkoformatowych), folderach reklamowych oraz wszystkich
innych formach reklamy z użyciem druku lub elektronicznej formy przekazu (tj. m.in na ulotkach, stojakach (umieszczanych
np. w sklepach), na stronach internetowych). Jednocześnie oświadczam, że wykorzystanie wizerunku mojego syna/córki/
podopiecznego* zgodnie z powyższym nie narusza niczyich dóbr osobistych ani praw.
● Zapoznałem/łam się ze wszystkimi zapisami regulaminu zawodów 
BESKIDIA 2016 i zobowiązuję się do przestrzegania jego
postanowień;
● W
ypełniłem/am listę zgłoszeniową na zawody 
BESKIDIA 2016 
kompletnie oraz zgodnie z prawdą. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego* zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883);
● Zawodnicy startują w zawodach 
BESKIDIA 2016 
na własną odpowiedzialność, wobec czego Organizator oraz osoby z nim
współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności względem nich za uszczerbki osobowe ani majątkowe, które wystąpią przed,
w trakcie lub po zawodach;
● Jako opiekun prawny zobowiązuję się sprawować stałą i nieprzerwaną opiekę nad moim synem/córką/podopiecznym*
zarówno przed, jak i po, a przede wszystkim w trakcie trwania zawodów.
●
*niepotrzebne skreślić
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