Załącznik do regulaminu - Oświadczenie zawodnika/opiekuna (oświadczenie na cały cykl Mała Liga XC 2018)
„Oświadczam, iż zapoznałem/am się z regulaminem wydarzenia Cyklu Mała Liga XC – zwana dalej „Mała Liga XC” oraz będę się
stosować do zasad w nim opisanych. Jednocześnie zrzekam się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub
jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z wyścigiem i przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie
mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.
Jestem zdrowy i nie mam przeciwwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku fizycznego.
Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane w
materiałach promocyjnych Małej Ligi XC w prasie, radio, telewizji czy Internecie.
Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami wyścigów w ramach Małej Ligi XC i wypełniłem
formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora.
Podane dane są prawdziwe, znane mi są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych
niezgodnych z rzeczywistością.
Niniejszym oświadczeniem potwierdzam, iż zgadzam się z warunkami regulaminu i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w wyścigu.

Imię i Nazwisko………………………………………….......... Rok urodzenia………………… Miasto……………………………
Drużyna………………………………………………………………. Tel………………………………………………………………………………
e-mail………………………………………………………………….. /WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI/
…………………………….. …………………………………………………..
(data, miejscowość i CZYTELNY podpis zawodnika)
W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest dodatkowa zgoda rodzica lub opiekuna
prawnego – patrz druga strona niniejszego formularza”
------- wypełnia organizator: numer startowy_______________kategoria______________________
Skąd wiesz o Małej Lidze XC? www □ facebook □ plakat □ znajomi □ artykuł w int. □ inne……………………

Dodatkowe oświadczenie opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej
„Ja, niżej podpisany/a
…………………………………………………..………………………………………………….
(imię i nazwisko opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej)
legitymujący/a się dowodem tożsamości ………………………………………..
seria ………………nr ……………………..wydanym przez ……………………………..…………………………., zamieszkały/a
w………………………… ……………………………………………..niniejszym oświadczam, że jestem opiekunem
ustawowym …………………………………………………………......................................
(imię i nazwisko osoby nieletniej)
urodzonego/ej dnia ………………………………….. roku i wyrażam zgodę na jego/jej uczestnictwo w wyścigach
rowerowych w ramach cyklu Mała Liga XC. Oświadczam także, że mój/ja podopieczny/a cieszy się
dobrym zdrowiem, nie ma przeciwwskazań medycznych i ogólnoustrojowych do wzięcia udziału w
wyścigu. Jednocześnie oświadczam, że mój/ja podopieczny/na startuje w zawodach wyłącznie na moją
odpowiedzialność.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Małej Ligi XC oraz akceptuję jego treść wraz z
załącznikami
……………………………………………………………………………………………….
(data miejscowość i CZYTELNY podpis opiekuna prawnego)

