KARTA UCZESTNIKA RAJDU:
NUMER STARTOWY
wypełnia organizator

IMIĘ i NAZWISKO: ..............................................................................................
TELEFON KONTAKTOWY: ..................................…………………………..….

…………………………

Data urodzenia: ............................…
Adres zamieszkania:............................................................................................................................................
OŚWIADCZENIE:
Niniejszym oświadczam, że nie ma u mnie żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, które mogą
utrudniać lub uniemożliwić mój udział w rajdzie. Akceptuję poniższą klauzulę: Organizator, wszystkie
osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją rajdu nie ponoszą
odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią
przed, w trakcie lub po rajdzie. Startuję na własną odpowiedzialność i ponoszę odpowiedzialność cywilną
i prawną za wszystkie szkody. Zrzekam się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora
lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą. Przyjmuję do wiadomości, że
w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do
wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam
się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. rajdzie.
Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą
być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z
wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem kartę uczestnictwa zgodnie z prawdą oraz
kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku przez
Spółdzielnie Mieszkaniową im 23 Lutego w Koziegłowach, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883).
Uczestnicy niepełnoletni dopuszczeni są do udziału po dostarczeniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna
prawnego na start w rajdzie. Zawodnicy w wieku poniżej 16 lat dopuszczeni są do startu wyłącznie w
towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego, po dostarczeniu pisemnej zgody.
Każdy uczestnik RAJDU ROWEROWEGO jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze w kasku
sztywnym. Rower powinien posiadać dzwonek, oświetlenie oraz odblaski. Zawodnik powinien zanotować
sobie i pamiętać nr alarmowy: 112.
ZGADZAM się z warunkami uczestnictwa w rajdzie i zgłaszam swój udział w: VII Rajdzie Rowerowym
,,Rodzinny Rajd Rowerowy ,, 16 wrzesień 2017 r.
Organizator - dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa na trasie.
Z mojej strony - ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ wobec Organizatora, nie występować teraz i w przyszłości z
żadnymi roszczeniami, które mogą wyniknąć w związku z moim startem w w/w rajdzie. Przez
akceptację powyższej deklaracji - ZRZEKAM SIĘ prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od
Organizatora lub jego Zleceniobiorców, w razie wypadku lub szkody związanej z w/w rajdem, na
które świadomie WYRAŻAM ZGODĘ

Koziegłowy, dnia 16 wrzesień 2017 r. / ............................ ..........................................……
(miejscowość/ data) (czytelny podpis / podpisy)

