Numer startowy
(wypełnia organizator)

Formularz Rejestracyjny do biegu „Tropem Wilczym” w Łowiczu, dnia 15.08.2021 r.
osoby pełnoletniej/niepełnoletniej (właściwe podkreślić)
Konieczne jest wypełnienie wszystkich rubryk
NAZWISKO:………………….……………………………………………........................
IMIĘ:…………………………………………………………………………………..……
MIEJSCOWOŚĆ…………………………..………………………………………………
ADRES E-MAIL: ……………………………..……………………………………………
OPIEKUN (wpisać w przypadku osoby niepełnoletniej):………………………………
DATA URODZENIA:……………………………………………………..……………………

KONKURENCJA:

1963 m 

5km 

ROZMIAR KOSZULKI: S M  LXL XXL

OŚWIADCZENIE
Ja , niżej podpisany/a , oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno-sportowej „Tropem Wilczym” na
własną odpowiedzialność i przyjmuję do wiadomości Regulamin Biegu. Jestem świadomy/a uczestnictwa w nim i
startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego
typy zawodach.
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w w/w zawodach sportowych. Nie ma ono żadnych
przeciwwskazań zdrowotnych do startu w w/w imprezie. Zapoznałem/łam się z regulaminem
i w pełni go
akceptuję.
2. W/w dane osobowe zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby zawodów sportowych.
Data i czytelny podpis. W przypadku osób niepełnoletnich podpisuje opiekun

………………………………………………………………………………………………………………….

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oświadczam, że:
Ja, niżej podpisany/-a ………………………..…………………………………………..wyrażam zgodę na
przetwarzanie
moich
danych
osobowych
/
danych
osobowych
mojego
dziecka*1
……………………………………………….…………….zawartych w formularzu w celach:
a) uczestnictwa w biegu ,,Tropem Wilczym” w Łowiczu,
b) kontaktowych,
c) zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika.
…………………………………………………………..
(podpis)
oraz umieszczeniu danych w postaci imienia i nazwiska do publicznej wiadomości w celach promocyjnych
i marketingowych na stronie internetowej organizatora, na portalu społecznościowym Facebook, na materiałach
promocyjnych oraz reklamowych organizatorów, a także w prasie, w radiu, telewizji.

…………………………………………………………..
(podpis)
ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz art. 81 ust.1 z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że:
Ja, niżej podpisany/-a ……………………………………………………………….. wyrażam zgodę na
nieodpłatne,
wielokrotne
rozpowszechnienie
mojego
wizerunku
/
wizerunku
mojego
dziecka2………………………………….……….poprzez publikacje zdjęć oraz nagrań wideo i umieszczenie ich
w celach promocyjnych na stronie internetowej, na portalu społecznościowym Facebook, na materiałach
promocyjnych oraz reklamowych organizatorów, w prasie, w radiu, telewizji. Jednocześnie oświadczam, że
zdjęcia i materiały wideo wykonane podczas biegu ,,Tropem Wilczym” nie naruszają dóbr osobistych.
Wizerunek może być przetwarzany w różnych formach - elektronicznych, papierowych, kadrowania
i kompozycji.
…………………………………………………………..
(podpis)

1
2

Prawidłowe zaznaczyć
Prawidłowe zaznaczyć

