Karta Zgłoszeniowa

IX Półmaraton Chmielakowy o Puchar Burmistrza Krasnegostawu 2020-08-22

Imię:………………..……………

Numer startowy:

Nazwisko:………….…………………………

Rok urodzenia:…………………………

wprowadzono
do bazy*

Zgłaszając się do zawodów akceptuję i zobowiązuję się do postępowania zgodnego z regulaminem, postanowieniami organizatorów i przepisami
prawa. Zdaję sobie sprawę z czekającego mnie wysiłku, zmęczenia oraz warunków atmosferycznych. W zawodach startuję na własną
odpowiedzialność i ryzyko, pozwala mi na to mój stan zdrowia. Jestem świadomy specyfiki i niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą udział w
zawodach. 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 imprezie. Uczestnicy
startują na własna odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej
deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody
związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do
wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z
wszystkimi warunkami regulaminu i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą.Współadministratorami w myśl rozporządzenia
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej
jako ,,RODO”) jest organizator zawodów oraz ultimasport.pl nip 8871702258. Dane pozyskane w powyższym formularzu będą wykorzystywane
jedynie w celu obsługi wydarzenia sportowego i prezentacji wyników.
Podczas zawodów i na terenie imprezy zobowiązuję się przestrzegać dystansu społecznego, a na dystansie mniejszym zobowiązuję się do noszenia
osłony na usta i nos. Zapoznałem się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
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