
 

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA 

 

 

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA 
(podpisywane przez każdego zawodnika indywidualnie i przekazywane w oryginale przez kapitana drużyny do 
Organizatora - prosimy wypełnić pismem drukowanym) 
 
Oświadczenie dotyczy biegu …………………………… (miasto) BUSINESS RUN  – ……………..……. (dokładna data: 
dzień, miesiąc i rok) (dalej „Bieg”) organizowanego przez Fundację Poland Business Run z siedzibą w 
Krakowie (dalej „Organizator”).   
 
Ja, ……………………………………………………………………. (imię i nazwisko), niżej podpisany/a, zamieszkały/a w 
…………………………………………………………………………………………………….. (adres)  
wyrażający/a chęć uczestnictwa w Biegu w drużynie …………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. (nazwa drużyny) niniejszym  oświadczam, iż: 
 
• zapoznałem/am się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności Biegu dostępnymi we właściwej zakładce na 
stronie internetowej www.polandbusinessrun.pl, akceptuję ich postanowienia oraz zobowiązuję się do ich 
przestrzegania. 
• jestem zdolny/a do udziału w Biegu i nie są mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym 
wykluczające mnie z udziału w Biegu. 
• startuję w Biegu na własną odpowiedzialność. 
• zostałem/am poinformowany, iż ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego 
nieszczęśliwego zdarzenia, wymaga osobnej polisy, wykupionej indywidualnie przez każdego uczestnika 
Biegu. 
• jestem świadomy/a faktu, iż Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z 
przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody 
osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Biegu i w związku z tym zobowiązuję 
się nie dochodzić od Organizatora żadnych roszczeń z tego tytułu. 
 
 
Indywidualny własnoręczny,      Data i miejsce podpisania oświadczenia 
czytelny podpis zawodnika biorącego udział w biegu 

 
 

…………………………………………………………….    ……………………………………………………………. 
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Ja niżej podpisana/y …………………………………………wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez Fundację Poland Business Run w celu: 

•  otrzymywania na podany przeze mnie adres e-mail informacji organizacyjnych,  

• otrzymywania  na podany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną, w tym promocji usług oferowanych przez 
Fundację lub podmioty współpracujące przy organizacji biegu, w tym informowania o aktualnych i 
planowanych projektach, przyszłych imprezach, przedsięwzięciach 

 

……………………………………………………………………  

miejscowość, data, podpis 


