
 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
 

 
7 Bieg po Oddech* – 4.09.2022 r 

 

(należy wpisać dane opiekuna prawnego/rodzica) 

NAZWISKO     :                                                                    IMIĘ: 

DATA URODZENIA: 

 
ADRES ZAMIESZKANIA (kod, miejscowość, ulica, nr mieszkania): 

 

 
 

TELEFON KONTAKTOWY: 
 
 

Oświadczam, że jestem opiekunem (Nr, Imię i Nazwisko startującego) 
 

 
 

………………………………………………………….. 
- wyżej wymieniony bierze udział w zawodach „7 Bieg po Oddech” odbywających się w dniu 4.09.2022 roku 
w Zakopanem na moją odpowiedzialność 

- zapoznałem/am się, a także wyżej wymieniony zapoznał się, z trasą zawodów i jestem, a także wyżej wymieniony 

jest, świadom/a zagrożeń wynikających z uczestnictwa w biegu, 
- nie będę, ani wyżej wymieniony ani też inna osoba go reprezentująca nie będzie wnosił/a, z tytułu zdarzeń 

losowych mogących mieć miejsce podczas trwania zawodów „7 Bieg po Oddech”, żadnych roszczeń w stosunku do 

Organizatora, 

- zapoznałem/am się z regulaminem zawodów „7 Biegu po Oddech” i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

 
Wyrażam zgodę na: 

1. publikację materiałów audiowizualnych zarejestrowanych podczas zawodów 7 Bieg po Oddech z udziałem 

mojego podopiecznego w środkach masowego przekazu oraz materiałach Organizatora, 

2. przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego podopiecznego przez 
Organizatora zawodów. 

 
 
 
 

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

miejscowość i data                                                                                                            czytelny podpis opiekuna 
 
 

*  Poprzez „7 Bieg po Oddech” rozumie się zawody i inne wydarzenia, składające się na oficjalny program imprezy pod wspólną 
nazwą „7 Bieg po Oddech”. Konsekwentnie przez regulamin zawodów „7 Bieg po Oddech” rozumie się każdy regulamin i inne 
uregulowania dotyczące zawodów i innych wydarzeń, składających się na oficjalny program imprezy pod wspólną nazwą „7 Bieg 
po Oddech”, przy czym w razie sprzeczności pomiędzy tymi unormowaniami regulamin „7 Biegu po Oddech” ma moc 
rozstrzygającą. Natomiast gdy mowa w powyższych zapisach o Organizatorze, należy stosować je zarówno do organizatora 
„ 7  B i e g u  p o  O d d e c h ” , jak i organizatorów pozostałych innych wydarzeń, składających się na oficjalny program imprezy 
pod wspólną nazwą „7 Bieg po Oddech- Zakopane 4.09.2022 w Zakopanem. 


