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UPOWAŻNIENIE 

 

 

Upoważniający: 

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

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

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

 

 

Niniejszym upoważniam ........................................................................legitymującego się 
dowodem osobistym nr...............seria......................................do odbioru w moim imieniu 

numeru i pakietu startowego na „IX Chyżą 10”. 

 

 

 

Podpis upoważniającego 
(zawodnika) 

 

Podpis osoby  upoważnionej  

 

 

 

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 zawodach. Niniejszym akceptuje poniższą klauzulę:  
„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i 
organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i 
majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują na własną 
odpowiedzialność. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz 
warunków Regulaminu. 
 

       
    OŚWIADCZAM, że zapoznałem /-am/ się z Regulaminem IX „Chyżej 10” i jego warunki w pełni 
akceptuję. 

 
Wyrażam zgodę aby utrwalony na zdjęciach, nagraniach filmowych oraz wywiady z moją osobą, a także 
wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach 
marketingowych Organizatora i sponsorów. Podane dane są prawdziwe i są mi znane przepisy srt.233 
Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podawanie danych niezgodnych rzeczywistością. Przyjmuję 
do wiadomości, że moje dane będą przetwarzane przez Nowotomyski Klub Biegacza Chyży Os. Radosne 5/2 
Stary Tomyśl, 64-300 Nowy Tomyśl w celu realizacji umowy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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. Moje dane przetwarzane będą od momentu zgłoszenia do zawodów do momentu 
wycofania przeze mnie zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i prawo do przeniesienia danych. 
 

 
Dn. ..................  2019 r. / .............................        ………………………..……………. 

    (data / miejscowość)       (czytelny podpis zawodnika) 

  


