
I SZTAFETOWY BIEG KOBIET 

Olsztyn, 11 marca 2018 r. 

 

KARTA STARTOWA 

 

NAZWA DRUŻYNY:                                                                                                                                      . 

 

SKŁAD OSOBOWY DRUŻYNY: 

NUMER  

ZMIANY 
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNICZKI 

DATA URODZENIA 
(DZ.M.R.) 

PODPIS UCZESTNICZKI 

1                                                                                              - KAPITAN   

2    

3    

4    

UWAGI!!!  
BEZ ŻADNYCH ZMIAN  

(jeśli tak wpisz obok w oknie X) 
 

Oświadczam, że podpis na niniejszej karcie startowej złożyłam własnoręcznie. 

 

Powyższym podpisem: 

1. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. Jestem osobą pełnoletnią w świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku niepełnoletności, 

oświadczam, że złożyłam „oświadczenie dla osoby niepełnoletniej”, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej karty. 

2. Oświadczam, że wszystkie moje dane osobowe, widniejące na niniejszej karcie, są zgodne z prawdą i zgodne z danymi zawartymi w dowodzie osobistym.  

3. Oświadczam, że zapoznałam się z regulaminem wydarzenia rekreacyjno-sportowego „I Sztafetowy Bieg Kobiet” oraz rozumiem i akceptuję wszystkie jego postanowienie. 

4. Oświadczam o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania biegów ulicznych. 

5. Oświadczam, że biorę udział w wydarzeniu rekreacyjno-sportowym I Sztafetowy Bieg Kobiet na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodniczek niepełnoletnich na odpowiedzialność 

rodziców lub prawnych opiekunów). 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez realizowanych przez Organizatora, w tym na ich udostępnienie Partnerom i 

Sponsorom biegu, oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania, dane te będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy o 

ochronie danych osobowych i nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom. 

7. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udzielam Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go 

na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji biegu, udostępniania 

sponsorom oraz partnerom I Biegu Sztafetowego Kobiet w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach 

drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. 

NR STARTOWY: 


