
 …………………………………………
 (miejscowość, data)

KARTA ZGŁOSZENIA
do udziału w „Biegu Napoleońskim” oraz Biegach Towarzyszących

XII Biegi w Gminie Brodnica – Szabda, 25 września 2022 r.

1. NAZWISKO I IMIĘ: ……………………………………………….……………………………………………….

2. DATA URODZENIA: ………………………………………………………………………………….……………

3. MIEJSCE ZAMIESZKANIA: ……………………………………………………………………...…………..

4. KATEGORIA WIEKOWA: ………………………………………………….…………………………………..

5. DŁUGOŚĆ TRASY: ……………………………………………………………….……………………………......

6. Wymagane jest podpisanie przez uczestnika biegu zamieszczonych oświadczeń oraz klauzuli RODO.

UWAGA! KARTĘ ZGŁOSZENIA – proszę wypełnić dużymi, drukowanymi literami.

Oświadczenie
o zdolności i braku przeciwwskazań zdrowotnych 

Oświadczam,  że  jestem  zdolny  i  nie  mam  przeciwwskazań  zdrowotnych  do  udziału  w  Biegu
Napoleońskim”  oraz  Biegach  Towarzyszących  organizowanym  przez  Gminę  Brodnica,  w  dniu
25.09.2022r. 
 

 …….........................................................
   (podpis zawodnika lub rodzica/opiekuna prawnego
                 w przypadku osoby niepełnoletniej)

                                      Oświadczenie

Oświadczam, że biorę udział  w „Biegu Napoleońskim” oraz Biegach Towarzyszących XII
Biegi  w  Gminy  Brodnica  -  zorganizowanych  w  dniu  25.09.2022r.,  dobrowolnie  i  na  własną
odpowiedzialność. W przypadku  kontuzji  lub  innego  uszkodzenia  ciała nie będę żądał żadnych
roszczeń od Organizatora ww. Biegu. 



                                                      ………………………………………….
             (podpis zawodnika lub rodzica/opiekuna prawnego

            w przypadku osoby niepełnoletniej)
                 

Oświadczenie woli

      Ja niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka* w
publikacjach na: stronie internetowej, portalu społecznościowym Facebook, w mediach lokalnych, audycjach te-
lewizyjnych, wydawnictwach i materiałach promocyjnych, na gazetkach, w broszurach, kronikach oraz gablo-
tach i na tablicach ściennych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 z późn. zm.) związanego z udziałem w „Biegu Napoleońskim w
dniu 25.09.2022 r. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie. Zgoda
jest udzielona nieodpłatnie.  

                                                                                                                                   
            ………….…….……………………………
                (podpis zawodnika lub rodzica/opiekuna prawnego

                                              w przypadku osoby niepełnoletniej) 

* Niepotrzebne skreślić

                                                                                                    ...................................................
                                (miejscowość,  data)

.........................................................................
         (imię i nazwisko rodzica dziecka, prawnego opiekuna)

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

...........................................................................
                                     (telefon)

               
Wyrażenie zgody Rodzica (prawnego opiekuna dziecka)

na udział osoby niepełnoletniej
w „Biegu Napoleońskim” oraz Biegach Towarzyszących

       Wyrażam zgodę na udział  mojego, niżej wymienionego, niepełnoletniego dziecka

 ….……………...……………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka, data urodzenia dziecka)

w  „Biegu  Napoleońskim”  –  Biegach  Towarzyszących  na  terenie  Gminy  Brodnica,  na  

na dystansie: .......................,   w  dniu  25.09.2022r. dobrowolnie  i  na własną odpowiedzialność.  

Oświadczam, że ww. dziecko jest zdolne i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu
Napoleońskim” - Biegach Towarzyszących organizowanym przez Gminę Brodnica, w dniu 25.09.2022r.



Oświadczam, że w przypadku  kontuzji  lub  innego  uszkodzenia  ciała mojego dziecka nie będę żądał
żadnych roszczeń od Organizatora ww. Biegu. 

                                                        ..................................................................
                                                                                                                                                          (podpis rodzica, prawnego opiekuna)


