BIEG GLADIATORA
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA BIEGU GLADIATORA 9-10.06.2018r.
1. Oświadczam, że stan mojego zdrowia w pełni pozwala na wzięcie udziału w biegu z przeszkodami pn. Bieg
Gladiatora w dniach 9-10 czerwca 2018 roku.
2. Jestem osobą pełnoletnią i mam pełną zdolność do czynności prawnych. Nie znajduję się w stanie
nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków (np. leków, środków psychotropowych,
stymulujących), które mogą w jakikolwiek sposób wyłączać lub ograniczać moją sprawność psychomotoryczną
i podejmowane decyzje.
3. Uczestniczę w Biegu Gladiatora na własne życzenie i ryzyko, w celu wystawienia swojego organizmu na
próbę. Mam świadomość, że w trakcie Biegu Gladiatora mogę doświadczyć skaleczeń, kontuzji, otarć,
wyziębienia oraz wszelkiego rodzaju niedogodności związanych z charakterem biegu i oświadczam, że ponoszę
osobiście odpowiedzialność za ich zaistnienie.
4. Podczas Biegu Gladiatora zobowiązuję się stosować do wszelkich poleceń oraz instrukcji otrzymanych od
organizatorów i wolontariuszy oraz służb medycznych i ratowniczych.
5. Od momentu rozpoczęcia Biegu Gladiatora do chwili jego zakończenia będę ponosić pełną i wyłączną
odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone komukolwiek podczas, w wyniku lub w związku
z uczestnictwem w biegu. Ponadto w przypadku jakiejkolwiek szkody poniesionej osobiście przeze mnie nie
będę wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec organizatorów Biegu Gladiatora.
6. Podane przeze mnie dane i oświadczenia są w pełni zgodne z prawdą. Żadna informacja na temat mojego
stanu zdrowia, istotna z punktu widzenia mojego bezpieczeństwa podczas Biegu Gladiatora, nie została przeze
mnie pominięta ani zatajona.
7. Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle niniejszego oświadczenia, w wyniku lub w związku z moim
uczestnictwem w Biegu Gladiatora będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwości ogólnej.
8. Wyrażam nieodpłatnie zgodę na publikację mojego wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych na
fanpage ’u: https://www.facebook.com/Bieggladiatora, w mediach oraz materiałach promocyjnych biegu.
9. Akceptuję regulamin Biegu Gladiatora i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby
organizacji biegu.
10. Oświadczam, że zapoznałem się z trasą Biegu, przeszkodami postawionymi przez Organizatora oraz mam
świadomość ryzyka związanego z ich pokonywaniem.
11. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów informacyjnych i marketingowych
przez organizatora Biegu Gladiatora. TAK* / NIE*.
12. Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych do celów marketingowych partnerom, sponsorom
Biegu Gladiatora TAK* / NIE*.

Bielawa,……………………………...
Data, Czytelny podpis
* niepotrzebne skreślić

