
 Warszawa, ........................... 2016 r. 

  

.................................................... 
(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 

.................................................... 
(adres zamieszkania)  

 

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

 

.................................................... 
(PESEL)  

 

 

 

Oświadczenie o Zdolności do udziału w II Biegu Nocy Listopadowej 

2016 
 

Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w organizowanych zawodach o nazwie 

 II Bieg Nocy Listopadowej 2016 oraz, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do 

mojego czynnego uczestnictwa w biegu. Oświadczam, że zapoznałam się z zapisami regulaminu biegu  

i je w pełni akceptuję. W zawodach biorę udział na własną odpowiedzialność i będę przestrzegał 

warunków bezpieczeństwa trasy, przeszkód oraz strzelnicy pistoletowej, na której prowadzony jest 

bieg.  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację SPRZYMIERZENI  

z GROM, z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 32 lok. 1U95, 00–116 Warszawa, w celu zorganizowania 

imprezy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 

r., poz. 1182 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Ponadto każda osoba ma prawo dostępu 

do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Obowiązek informacyjny: Zgodnie z art. 24 ust. 1 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182  

z późn. zm.) informujemy, iż administratorem danych jest Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM,  

ul. Świętokrzyska 32 lok. 1U-95, 00–116 Warszawa. Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu 

zorganizowania imprezy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

 

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

   podpis zawodnika  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 



Warszawa, ........................... 2016 r. 

  

.................................................... 
(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 

.................................................... 
(adres zamieszkania)  

 

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

 

................................................. 
(PESEL)  

 

 

Oświadczenie o Zdolności do udziału w Biegu 

Niniejszym jako przedstawiciel ustawowy –  rodzic * / opiekun*  nieletniego  

 

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

. 
(imię i nazwisko PESEL dziecka) 

Oświadczam, że jest on(a) zdolny(a) do udziału w organizowanych zawodach o nazwie  

II Bieg Nocy Listopadowej oraz, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa 

dziecka w biegu. Oświadczam, że zapoznałam się z zapisami regulaminu i je w pełni akceptuję wraz  

z warunkami bezpieczeństwa trasy, przeszkód oraz strzelnicy pistoletowej, na której prowadzony jest 

bieg.  Wyrażam zgodę na czynny udział nieletniego/niej w ww. imprezie i ponoszę pełną odpowiedzialność za 

złożone oświadczenie. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację SPRZYMIERZENI  

z GROM, z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 32 lok. 1U95, 00–116 Warszawa, w celu zorganizowania 

imprezy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 

r., poz. 1182 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Ponadto każda osoba ma prawo dostępu 

do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Obowiązek informacyjny: Zgodnie z art. 24 ust. 1 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182  

z późn. zm.) informujemy, iż administratorem danych jest Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM,  

ul. Świętokrzyska 32 lok. 1U-95, 00–116 Warszawa. Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu 

zorganizowania imprezy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

 

 

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

…………………………………………………………………. 

          podpis zawodnika                                                               podpis pełnoprawnego opiekuna / 

rodzica 

 
 

 
* niepotrzebne skreślić 


