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Płeć

ź Zapoznałam/em się i akceptuje Regulamin wyścigu.
ź Zapoznałam/em się zasadami przetwarzania podanych danych osobowych, które ujęte są w Regulaminie imprezy.
ź Posiadam dobry stan zdrowia i nie ma przeciwwskazań medycznych i zdrowotnych do uczestnictwa w zawodach, które odbędą się 29 sierpnia 2020 roku.
ź Startuje na własną odpowiedzialność i ponoszę związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w wyścigu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą 

naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
ź Jest mi wiadome, że Organizator nie ubezpiecza Zawodników.
ź Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz start w wyścigu oznacza, że oceniłem/am charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w wyścigu

i dobrowolnie zdecydowałem/am się podjąć to ryzyko, startując w wyścigu na własną odpowiedzialność.
ź Podane dane są prawdziwe i przyjmuje do wiadomości, że podanie danych niezgodnych z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa.
ź Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą (wizerunek), a także wyniki z danymi osobowymi mogły być nie wyłącznie, nieograniczenie 

terytorialnie wykorzystane przez: prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów wyścigu na wszystkich polach eksploatacji związanych 
z organizacją imprez sportowych, ich promocją i reklamą oraz innych przedsięwzięć związanych z kulturą fizyczną i sportem.

ź Podanie danych jest warunkiem wynikającym z zawarcia umowy pomiędzy organizatorem a uczestnikiem, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 
(RODO).

ZAPISY ZWIĄZANE Z COVID-19

ź Zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Zawodów w okresie pandemii COVID-19.
ź Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się COVID-19 podczas Wydarzenia.
ź Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników wydarzenia oraz organizatorów.
ź Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z uczestnictwem w wydarzeniu jest po mojej stronie.
ź Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
ź W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mnie: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie miałam/em styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały 

kwarantannę.
ź Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia COVID-19.


