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Niniejszym oświadczam, że:
1. Znam Regulamin, akceptuję wszystkie jego warunki i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
2. Jestem zdolny do udziału i nie są mi znane żadne przeciwwskazania zdrowotne/lekarskie.
3. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku przez Organizatora zgodnie z regulaminem. Przyjmuję
do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Nie jestem osobą zakażoną SARS-CoV-2 (obecnie nie występują u mnie ani moich domowników oraz nie występowały w
ciągu ostatnich dwóch tygodni objawy infekcji m.in. gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła), • nie
przebywam na kwarantannie ani nie pozostaję pod nadzorem epidemiologicznym • w ostatnich 10 dniach nie miałem/-am
kontaktu z osobą zakażoną lub osobą podejrzaną o zakażenie SARS-CoV-2 lub osobą na kwarantannie czy pod nadzorem
epidemiologicznym.
• zastosuję wszelkie środki bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem zarażeniu korona wirusem SARS-CoV-2 obowiązujące
na Crossie Mikołajkowym
W przypadku zgłoszeń osób nieletnich konieczne jest uzupełnienie i podpisanie poniższego oświadczenia.
Oświadczam, że
1. Wyrażam zgodę na udział w biegu organizowanym przez Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe ,,Kondycja” i biorę pełną odpowiedzialność za stan
zdrowia dziecka.
2. Dziecko nie jest osobą zakażoną SARS-CoV-2 (obecnie nie występują u niego ani jego domowników oraz nie występowały w ciągu ostatnich dwóch
tygodni objawy infekcji m.in. gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła), • nie przebywam na kwarantannie ani nie pozostaję pod
nadzorem epidemiologicznym • w ostatnich 10 dniach nie miało kontaktu z osobą zakażoną lub osobą podejrzaną o zakażenie SARS-CoV-2 lub osobą na
kwarantannie czy pod nadzorem epidemiologicznym.
• zastosuję wszelkie środki bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem zarażeniu korona wirusem SARS-CoV-2 obowiązujące na Crossie Mikołajkowym
3. Akceptuję regulamin imprezy i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i dziecka podanych w formularzu rejestracyjnym dla
potrzeb realizacji procesu rejestracji oraz prezentacji wyników biegu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Piaseczno, dnia 03.05.2022 r
Podpis Rodzica/ opiekuna prawnego.
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