OŚWIADCZENIE RODZICA DOTYCZĄCE UDZIAŁU DZIECKA W BIEGU WAR RACE

Ja, …………………………………………………………………………………, legitym ujmujący/a się dowodem osobistym
nr……………………………………………………, pesel nr…………………………………………………………………………..
będący/ ca rodzicem, prawnym opiekunem *…………………………………………………………………………………… ( imię i nazwisko
dziecka ) nr pesel …………………………………….. będąc świadomym ryzyka sportowego wyrażam zgodę na jego/jej
uczestnictwo w imprezie biegowej War Race 2018 w dniu……………………………………………..
1.

Oświadczam także, że moje dziecko posiada dobry stan zdrowia i nie ma przeciwwskazań medycznych do
wzięcia udziału w imprezie biegowej. Jednocześnie oświadczam, że niepełnoletni startuje w zawodach
wyłącznie na moją odpowiedzialność.
2. Ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone przez moje dziecko
komukolwiek podczas, w wyniku lub w związku z jego uczestnictwem w biegu.
3. W przypadku jakiejkolwiek szkody poniesionej przez moje dziecko nie będę wnosić jakichkolwiek roszczeń z
tego tytułu wobec organizatorów, ich współpracowników i wolontariuszy pracujących podczas biegu War
Race. Niniejszym zwalniam Organizatorów, ich współpracowników i wolontariuszy ze wszelkiej
odpowiedzialności za doznane przez moje dziecko szkody, które związane są z jego uczestnictwem w biegu
War Race.
4. Podczas biegu War Race moje dziecko zobowiązuje się stosować do wszelkich poleceń oraz instrukcji
otrzymanych od organizatorów i ich przedstawicieli, w tym wolontariuszy, służb medycznych i ratowniczych.
5. Podane przeze mnie dane i oświadczenia są w pełni zgodne z prawdą. Żadna informacja na temat stanu
zdrowia mojego dziecka, istotna z punktu widzenia jego bezpieczeństwa podczas biegu War Race, nie
została przeze mnie pominięta ani zatajona.
6. Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle niniejszego oświadczenia, w wyniku lub w związku z
uczestnictwem mojego dziecka w biegu War Race będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwości
ogólnej.
7. Zapoznałem się i akceptuję regulamin cyklu biegu War Race (www.warrace.pl)
8. Zostałem poinformowany o prawie do pozostawienia rzeczy podręcznych o wartości nie przekraczającej 500
zł w depozycie, zapoznałem się z treścią regulaminu depozytu i akceptuję go.
9. Wyrażam zgodę na nieodpłatną i niegraniczoną publikację przez Organizatorów, sponsorów oraz oficjalnych
partnerów, których lista znajduje się na Stronie internetowej Organizatorów, utrwalonego w formie
fotografii lub zapisu wideo wizerunku mojego dziecka. Publikacja ta może nastąpić w relacjach z imprezy, a
także we wszelkich materiałach promocyjnych War Race, w tym zamieszczonych na stronach
internetowych, w mediach i mediach społecznościowych.
10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby organizacji biegu War
Race przez Klub Sportowy War Race z siedzibą w Wiechlicach ul. Brzozowa 14D/53 67-300 Szprotawa
zgodnie z obowiązującym prawem.

11. Jestem świadom, że zmagania uczestników biegu War Race będą filmowane z użyciem drona, którego
pilot posiada wiedzę i środki techniczne żeby przeprowadzać takie loty bezpiecznie. W związku z
możliwością popełnienia błędu przez pilota lub awarią drona zachowam szczególną ostrożność i nie
będę dotykał ani zbliżał się do drona, to samo zobowiązuje się uczynić Uczestnik. W razie upadku
drona Uczestnik będzie chronił głowę.
12. (nie dotyczy formuły 1km KIDS) Zobowiązuję się, że moje dziecko odda na mecie biegu War Race chip
służący do pomiaru czasu. Jestem świadom/a, że opłata za zgubienie chipa wynosi 30 zł. W przypadku
nieukończenia lub niewystartowania (po odebraniu pakietu) chip zwrócę w biurze zawodów lub na mecie.

Podpis rodzica / opiekuna prawnego zgodny z dowodem osobistym
…………………………………………………………………..…………………………………………

