
 
Zadanie dofinansowane z budżetu Powiatu Płockiego 

 

 
 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA RAJDU: 

 

IMIĘ i NAZWISKO: .................................................................................. TELEFON KONTAKTOWY: ................................ 

Data urodzenia: ..................................................................................................………………………………………………………… 

Adres zamieszkania: 

........................................................................................................................................................……………………………… 

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

O Ś W I A D C Z E N I E : 

 

Niniejszym oświadczam, że nie ma u mnie żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, które mogą utrudniać lub uniemożliwić 

mój udział w rajdzie. Uczestnik akceptuje poniższą klauzulę: „Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także 

osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody 

osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie. Uczestnicy startują na własną 

odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody”. Przez akceptację niniejszej 

deklaracji, uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców  

w razie wypadku lub szkody związanej z rajdem. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb 

porządkowych oraz warunków Regulaminu. 

 

OŚWIADCZAM, że zapoznałem /-am/ się z Regulaminem, który znajduje się na stronach: www.turystykaplock.eu, 

www.pojezierzegostyninskie.pl i www.aktywnirazem.pl i jego warunki w pełni akceptuję. Zgadzam się z warunkami 

uczestnictwa w rajdzie i zgłaszam swój udział w: Rajdzie nordic walking „Odkryj z nami urokliwe zakątki Soczewki”.  

Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane 

przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem /-am/ się ze wszystkimi warunkami Regulaminu 

rajdu i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.  

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  informuję, iż: administratorem 

Pani/Pana danych osobowych jest Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 8, 09-400 Płock. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. 

 

 

Organizator - dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa na trasie.  

 Z mojej strony - ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ wobec Organizatora, nie występować teraz i w przyszłości z żadnymi roszczeniami, 

które mogą wyniknąć w związku z moim startem w w/w rajdzie. Przez akceptację powyższej deklaracji - ZRZEKAM SIĘ 

prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub jego Zleceniobiorców, w razie wypadku lub szkody 

związanej z w/w zawodami, na które świadomie ZAPISUJĘ SIĘ i AKCEPTUJĘ REGULAMIN. 

 

 

 

Dn. .................. 2016 r. / .............................            .........................................…… 

(data / miejscowość)                           (czytelny podpis / podpisy) 

http://www.turystykaplock.eu/
http://www.pojezierzegostyninskie.pl/
http://www.aktywnirazem.pl/

