
Oświadczenie opiekuna prawnego 

zawodnika „FlexiStav Biegu Granią Tatr KIDS” w dniu 21.08.2021 

 

Działając jako opiekun prawny oświadczam, że jestem świadomy/a ryzyka związanego ze startem 

mojego dziecka w zawodach Bieg Granią Tatr KIDS (dalej: „Zawody”) w związku z możliwością 

wystąpienia wszelkiego ryzyka wynikającego z rodzaju uprawianego sportu. Oświadczam, że ponoszę 

pełną odpowiedzialność za udział mojego dziecka w zawodach. Przyjmuję do wiadomości, że udział w 

Zawodach wiąże się z bezwzględnym przestrzeganiem wszystkich zarządzeń Organizatora, oraz 

dołożę wszelkich starań  dla ochrony zdrowia dziecka podczas zawodów. 

 

Organizator TKN Tatra Team, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z 

przeprowadzeniem i organizacją Zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za 

jakiekolwiek szkody osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Zawodach 

w związku z udziałem w Zawodach. Opiekunowie prawni ponoszą  odpowiedzialność za wszystkie 

działania lub zaniechania ich dzieci skutkujące naruszeniem dóbr lub praw innych osób. 

 

Przez akceptację niniejszej deklaracji opiekun prawny zobowiązuje się, że nie będzie dochodził w 

imieniu swoim lub swojego dziecka od Organizatora oraz jakichkolwiek osób współpracujących przy 

organizacji Zawodów odszkodowania w związku ze szkodami poniesionymi w związku z udziałem w 

Zawodach, które nastąpią przed, w trakcie lub po zawodach. 

 

Działając jako opiekun prawny mojego dziecka (imię i nazwisko poniżej) oświadczam, że: 

 

 * wyrażam zgodę na udział  mojego dziecka w Zawodach, zapoznałam/-em się i akceptuję 

Regulamin Zawodów; 

 

 * brak jest jakichkolwiek przeciwskazań do udziału mojego dziecka w Zawodach; 

 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu publikacji wyników 

na stronie internetowej Zawodów oraz mediach społecznościowych organizatora; 

 

 wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w celach 

informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Zawodów w internecie, wystawach, w transmisjach 

radiowo-telewizyjnych i innych mediach. Powyższa zgoda nie obejmuje rozpowszechniania 

wizerunku jako szczegółu publicznej imprezy, które to rozpowszechnienie zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 

2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie wymaga zgody. 

 

 * zapoznałam/-em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w związku z organizacją 

Zawodów.  

 

*zaznaczenie pól tak oznaczonych jest konieczne aby Pani/Pana dziecko wzięło udział w Zaawodach 

 

Zakopane, 21.08.2021 

 

IMIĘ i NAZWISKO ZAWODNIKA…………………………………………………….……………. 

 

ROK URODZENIA………………………………………………………………………………..….. 

 

WŁASNORĘCZNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

NUMER STARTOWY ………………………………………………………………………………… 

 


