PIERWSZY W WIELKOPOLSCE
ULTRAMARATON TRAILOWY

.................................. dnia ................................. 2018r.
(miejscowość)

UPOWAŻNIENIE
DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO
Ja, .................................................................................................., PESEL ....................................
(imię i nazwisko)

zamieszkały (-ła) w ............................................................................................................................,
(adres)

upoważniam ............................................................................................, PESEL ..............................,
(imię i nazwisko)

zamieszkałego (-łą) w ........................................................................................................................,
do:
 odbioru mojego pakietu startowego*
 przekazania organizatorom mojego depozytu*
na ultramaraton GWiNT Ultra Cross, który odbędzie się w dniach 11-12 maja 2018r.
Wraz z niniejszym upoważnieniem przedkładam własnoręcznie podpisane:
 oświadczenie nr 1 o uczestnictwie w zawodach na własną odpowiedzialność, o stanie zdrowia i o
zaznajomieniu się z treścią "Regulaminu Zawodów",
 oświadczenie nr 2 o zgodzie na publikację wizerunku i na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
związane z organizacją zawodów.
* niepotrzebne skreślić

..................................

OŚWIADCZENIE nr 1

(podpis)

Oświadczam, iż biorę udział w ultramaratonie "GWiNT Ultra Cross" na własną odpowiedzialność, bez względu
na zastane warunki pogodowe, oraz że stan mojego zdrowia pozwala na udział w Zawodach. W razie
wypadku nie będę dochodzić odszkodowania od Organizatorów.
Zapoznałem/am się również z "Regulaminem Zawodów", który znajduje się na stronie www.ultragwint.pl. i
zobowiązuję się do jego przestrzegania.
dnia ................................ ........................................ (czytelny podpis)

OŚWIADCZENIE nr 2
Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku oraz imienia i nazwiska w relacjach z
Zawodów zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby związane z organizacją Zawodów
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883).
Zgadzam się również na otrzymywanie korespondencji dotyczącej Zawodów drogą elektroniczną i
udostępniam w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. 2013, poz. 1422).
dnia ................................ ........................................ (czytelny podpis)
ORGANIZATORZY:
GRODZISKI KLUB BIEGACZA
ul. Żwirki i Wigury 2A
62-065 Grodzisk Wielkopolski
tel. +48 538-106-406
www.gkb.info.pl

WOLSZTYŃSKI KLUB BIEGOWY
ul. Poznańska 1
64-200 Wolsztyn
tel. +48 603-384-913
www.wolsztynskiklubbiegowy.pl

NOWOTOMYSKI KLUB BIEGACZA "CHYŻY"
Stary Tomyśl, os. Radosne 5/2
64-300 Nowy Tomyśl
tel. +48 601-539-026
www.nkbchyzy.com

