
Załącznik Nr 1 do Regulaminu biegów przełajowych na hipodromie w Pakosławiu 

KARTA UCZESTNICTWA W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH NA HIPODROMIE W PAKOSŁAWIU 

Informacje o uczestniku: 

1. Nazwisko i imię …………………………………………………………………................ 

2. Data urodzenia ………………………………………………………………………………… 

3. Telefon opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich………………………………………………………… 

Prosimy poniżej zaznaczyć, w której kategorii uczestnik startuje:   

przedszkolaki, 

uczeń klasy I-II szkoły podstawowej, 

uczeń klasy III-IV szkoły podstawowej, 

uczeń klasy V - VI szkoły podstawowej, 

uczeń klasy VII, VIII szkoły podstawowej  i gimnazjum,  

dorośli. 

OŚWIADCZENIE 

Informuję, że znam Regulamin biegów przełajowych na hipodromie w Pakosławiu i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  
 

Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny / zdolna do udziału w wyżej wymienionym biegu, nie są mi znane żadne powody o charakterze 

zdrowotnym wykluczające mnie z udziału w biegu oraz startuję na własną odpowiedzialność i nie będę rościć żadnych pretensji w stosunku 

do organizatora z tytułu udziału w biegu.  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją oraz promocją imprezy. 
 

Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania. 

____________________________ 

(data, czytelny podpis uczestnika) 

ZGODA UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO LUB RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA NA PRZETWARZANIE 

DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a / art. 9 ust. 2 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L119 z dnia 4.5.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

moich/mojego dziecka, które osobiście przekazałem/am Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Pakosławiu, ul. Kolejowa 4, 63-920 Pakosław: 

Cel przekazania danych: organizacja i promocja „Biegów przełajowych na hipodromie w Pakosławiu”; 

Zakres przekazania danych: imię i nazwisko, data urodzenia, nr tel. opiekuna. 

Oświadczam, że zostałem pouczony o możliwości odwołania zgody, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

____________________________ 

(czytelny podpis uczestnika/rodzica lub prawnego opiekuna)  

ZGODA UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO LUB RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA  

NA UPUBLICZNIENIE WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na upublicznienie wizerunku mojego / mojego dziecka przez Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu,  

ul. Kolejowa 4, 63-920 Pakosław w celach organizacji i promocji „Biegów przełajowych na hipodromie w Pakosławiu”. 

____________________________ 

(czytelny podpis uczestnika/rodzica lub prawnego opiekuna)  

ZGODA RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ NA UDZIAŁ W BIEGACH 

PRZEŁAJOWYCH NA HIPODROMIE W PAKOSŁAWIU DNIA 1 MAJA 2019 R. 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………..………………………………………. w biegach przełajowych 

na hipodromie w Pakosławiu dnia 1 maja 2019 r.   

Rodzic / opiekun prawny oświadcza jednocześnie, że u dziecka nie ma przeciwskazań zdrowotnych i wychowawczych, które mogą utrudniać lub 

uniemożliwiać jego udział w zawodach. Jeżeli są prosimy podać jakie:…………………………………………………..……… 

____________________________ 

(data, czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna)  


