
ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

OŚWIADCZENIE I ZGODA RODZICÓW LUB OPIEKUNA PRAWNEGO OSOBY 

NIEPEŁNOLETNIEJ NA UDZIAŁ W ZAWODACH – 

BAŁTOWSKI CROSS - CEMENT OŻARÓW 

 
1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wydarzeniu „Bałtowski Cross”  w dniu 

29.05.2021 roku  

 
 

……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….……………………                                                                                                                                                                                            
(imię i nazwisko dziecka) 

 

w biegu na dystansie ………..………………………………………….……………………………………………………………………………....… 

                                  (proszę uzupełnić dystans i nazwę biegu) 

 

2. Zapoznałem się i zobowiązuję do przestrzegania Regulaminu zawodów, a tym samym w pełni akceptuję 

wszystkie jego regulacje i postanowienia. 

3. Start wyżej wskazanego dziecka w zawodach odbywa się na moją odpowiedzialność i ryzyko. Oświadczam, 

że nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne i medyczne do jego udziału w zawodach, jak również̇ 

jego stan zdrowia w pełni pozwala mu na udział w nich. 

4. Oświadczam, że jestem świadomy i akceptuję fakt, że udział w „Bałtowski Cross Cement Ożarów” oznacza 

potencjalne przebywanie wśród znacznej liczby osób, co w konsekwencji stwarza możliwość zarażenia się 

w szczególności wirusami, w tym wirusem SARS-CoV-2, drobnoustrojami czy bakteriami. Biorąc udział w 

biegu akceptuję powyższe ryzyko. 

Dodatkowo oświadczam, że wyżej wskazane dziecko: 

- nie przebywa na kwarantannie lub nie jest poddane nadzorowi sanitarnemu. 

- w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w Bałtowski Cross Cement Ożarów nie miało bezpośredniego 

kontaktu z:  

o osobą, która uzyskała pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa SARS-COV-2 

wywołującym chorobę zakaźną COVID-19,  

o lub z osobą poddaną kwarantannie lub izolacji z powodu zarażenia ww. wirusem, 

o lub osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osoba 

zakażoną. 

- w ciągu ostatnich 14 dni nie miało objawów chorobowych, w szczególności podwyższonej temperatury, 

kaszlu, problemów z oddychaniem. 

5. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała i kontroli stanu zdrowia dziecka. 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych w zgłoszeniu wyżej 

wskazanego dziecka oraz nieodpłatnego wykorzystania utrwalonego wizerunku na wszystkich polach 

eksploatacji dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez organizowanych przez AMIGO-SKI 

Rafał Korulczyk. Przyjmuje ̨ do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści danych dziecka oraz 

ich poprawiania. Dane osobowe oraz wizerunek dziecka mogą̨ być przekazywane podmiotom 

współpracującym przy biegach BAŁTOWSKI CROSS- CEMENT OŻARÓW. 

7. Wyrażam zgodę ̨ na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku 

wyżej wskazanego dziecka (niepełnoletniego zawodnika), tzn. udzielam nieodpłatnej licencji na 

wykorzystanie utrwalonego jego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: 

zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, bilbordach, poprzez emisje ̨ 

w przekazach telewizyjnych i radiowych oraz wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej. 

8. Oświadczam, że sprawuje ̨ opiekę nad moim dzieckiem przed, w trakcie i po zawodach*/powierzam opiekę 

przed, w trakcie i po zawodach innej osobie lub trenerowi lub kierownikowi drużyny* 

 
 

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

           (numer startowy dziecka) (podpis – imię i nazwisko rodziców lub opiekuna prawnego zawodnika) 
 

 
 

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

(podpis innej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem przed, w trakcie i po zawodach) 
 

* niepotrzebne skreślić́ 

  


