
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 

 
ULTRAMARATONU POWSTAŃCA 1944-2020 

 

 
1. Oświadczam, że:  

a) według mojej wiedzy jestem zdrowa/y i nie posiadam żadnych 
objawów zakażenia koronawirusem,  
b) nie przebywam na kwarantannie oraz nie miałam/em kontaktu z 

osobą zarażoną koronawirusem, 
c)   biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan mojego 

zdrowia 
 

 

2. Zapoznałem/am się z regulaminem imprezy Ultramaraton Powstańca 
1944-2020, która odbędzie się 2 sierpnia 2020 roku w Wieliszewie, 

przyjąłem/am do wiadomości i będę się stosował/ała do zasad w nim 
opisanych.  
 

3. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby 
zawiązane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą 

odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe 
i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu. Uczestnicy 
startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą 

odpowiedzialność cywilna i prawną za wszystkie szkody. Zawodnicy 
podczas biegu zobligowani są do zachowania się w duchu fair play. 

Zawodnicy muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Przez 
akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa 

dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora, w razie wypadku 
lub szkody związanej z zawodami. 

 

Przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych 
oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w zawodach i 

zgłaszam swoje uczestnictwo. Jestem zdrowy i nie mam przeciwskazań 
medycznych do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego. 
Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości wystąpienia zmiennych 

warunków atmosferycznych oraz zagrożeń jakie z tym są zawiązane. Zdjęcia, 
nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi 

osobowymi mogą być wykorzystywane przez prasę, radio, telewizję oraz stronę 
internetową organizatora. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do organizacji Ultramaratonu Powstańca 1944-2020. (zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
„RODO”). 

 
Jest mi znany fakt, że Super Firma Paulina Kubiak z siedzibą Jaszkowa Górna 26B, 
57-300 Jaszkowa Górna, jest administratorem moich danych osobowych, które 

przetwarzane są w celu organizacji Ultramaratonu Powstańca 1944-2020. Dane 
podaje dobrowolnie, ale wiem że ich nie podanie uniemożliwi mi uczestnictwo w 

zawodach. Wiem, że mogę cofnąć zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych, mam prawo dostępu do moich danych oraz ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Moje dane mogą być udostępniane 



odbiorcom uprawnionym do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa, a 

przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zawodów. 
 
Wyrażam zgodę, na publikowanie zdjęć z moim wizerunkiem na stronach 

internetowych Organizatora i wszelkich materiałach promocyjnych. 
 

Data:…………………………… 

 

Imię:……………………………. 
 
Nazwisko:…………………….



Nazwisko:………………………… 

 

 

 

 
 


