
 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

UCZESTNICZĄCEJ W VI MEMORIALE IM. MICHAŁA WOJTANOWSKIEGO  

BIELAWA, 7 PAŹDZIERNIKA 2017r.  

 

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

Imię, nazwisko syna/córki, podopiecznego/podopiecznej data urodzenia syna/córki, podopiecznego/podop. 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki, podopiecznego/podopiecznej w VI Memoriale im. Michała 

Wojtanowskiego z własnej woli i na własną odpowiedzialność. Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala 

na udział w/w zawodach oraz stwierdzam brak innych przeciwwskazań do udziału w Biegu. Przyjmuję do wiadomości, 

że organizator - Ośrodek sportu i Rekreacji w Bielawie i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane 

z przeprowadzeniem oraz organizacją zawodów, nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty 

osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych mojego syna/córki, podopiecznego/podopiecznej przez organizatorów zawodów, a także 

wykorzystanie jego wizerunku do promocji imprezy. Oświadczam, ze z tytułu ewentualnego uszczerbku na zdrowiu w 

związku z udziałem w biegu ww. uczestnika, podlegającego mojej opiece, nie będę żądał jakichkolwiek roszczeń od 

organizatora Biegu. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem zawodów i zobowiązuję się także do 

podporządkowania wszystkim poleceniom organizatorów. 

          

 

 

Data, czytelny podpis opiekuna………………………………………………………... 
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