
OŚWIADCZENIE 
 

 
Ja niżej podpisany …..................................….....................................(adres zamieszkania)..................................................................... 
  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
(nr telefonu dostępny podczas udziału w zawodach) …...........................................................        
 
w związku ze startem w dniach 25-26.11.2022 r. w zawodach „Piekło Czantoriil”, organizowanych przez Fundację “Pro Vitae” z siedzibą  
w  Dębowcu, 43-426 Dębowiec, ul. Cieszyńska 35, oświadczam, że: 

 
1) zapoznałem się z Regulaminem zawodów oraz komunikatem technicznym i zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu 

imprezy oraz wymagań zawartych w komunikacie technicznym i jestem świadomy, że nieprzestrzeganie zapisów ww. 
dokumentów może być powodem mojej dyskwalifikacji, 

2) startuję w zawodach dobrowolnie, na własną odpowiedzialność i na własny koszt, 
3) mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w zawodach oraz zobowiązuję się do dostosowania wysiłku w czasie 

udziału w zawodach do posiadanej kondycji i stanu zdrowia, 
4) w przypadku poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będę dochodzić odszkodowania od Organizatorów. 

 

     
                        OŚWIADCZENIE 

w przedmiocie wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku 
 

Ja niżej podpisany …..................................…..................................(adres zamieszkania)..................................................................... 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
w  związku ze startem w dniach 25-26.11.2022 r. w zawodach „Piekło Czantoriil”, organizowanych przez Fundację “Pro Vitae” 
z siedzibą w Dębowcu, 43-426 Dębowiec, ul. Cieszyńska 35, oświadczam, że: 

1) wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego imienia i nazwiska oraz wizerunku utrwalonego na zdjęciach oraz filmach w związku  
z udziałem w zawodach oraz na jego rozpowszechnianie przez Organizatora w celach promocyjnych, marketingowych, 
statystycznych  
i informacyjnych oraz w związku ze sporządzaniem relacji z przebiegu zawodów (również na łamach mediów) i sporządzaniem 
sprawozdań z zawodów wobec instytucji współfinansujących, 

2) rozpowszechnianie wizerunku będzie obejmowało obróbkę, zwielokrotnianie oraz umieszczenie zdjęć i filmów (ewentualnie 
wraz  
z informacją o imieniu i nazwisku) na stronie internetowej oraz w portalach społecznościowych Organizatora. 

3) udzielona przeze mnie zgoda jest nieodpłatna i nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie, 
4) jednocześnie oświadczam, iż zrzekam się wszelkich roszczeń z tytułu wykorzystania mojego wizerunku w zakresie określonym  

w niniejszym oświadczeniu, 
5) wyrażam zgodę na przesyłanie przez Organizatora drogą elektroniczną informacji handlowych związanych z organizowaniem 

kolejnych edycji zawodów, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (tekst jednolity: 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.) na wskazany adres e-mail: 
 
……………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 

…................................................................. 
(Data i miejsce) 

…................................................................. 
Podpis uczestnika 

 
Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Pro Vitae” z siedzibą w Dębowcu (43-426), ul. Cieszyńska 35. Dane osobowe będą 
przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem zawodów, ich promocją (w trakcie zawodów, jak również w okresie późniejszym), 
sporządzaniem relacji z przebiegu zawodów (również na łamach mediów) sporządzaniem sprawozdań z zawodów wobec instytucji 
współfinansujących. 
 


