OŚWIADCZENIA
(wraz z potwierdzeniem świadomości ryzyka oraz konieczności właściwego postępowania)
[dla pełnoletniego]
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Zawodów Fitness pn. „ChodaGAMES” w
dniu ………………………….. 2019 roku, akceptuję jego treść w całości oraz zgadzam się na udział w
tych Zawodach na określonych w nim warunkach, a które to Zawody są organizowane przez Spółkę
„BEBIO” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 7, KRS:
0000424933).
Ponadto, oświadczam i zapewniam, że mam ukończone osiemnaście lat oraz nie mam
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w Zawodach oraz że biorę w nich udział na własną
odpowiedzialność i własne ryzyko.
Biorąc udział w Zawodach potwierdzam, że rozumiem i jestem w pełni świadomy faktu, że
Zawody, w których będę brał udział mogą być niebezpieczne, i nie są pozbawione ryzyka, w tym (ale
nie wyłącznie) doznania poważnego urazu, utraty zdrowia lub śmierci, a także uszkodzenia lub utraty
mienia. Rozumiem i akceptuję w pełni fakt, że Zawody to konkurencja sportowa, która wymaga
dużego nakładu wysiłki i co do zasady będą bardzo intensywne, a tym samym mogą spowodować
maksymalne obciążenie mojego organizmu, w tym układu sercowo-naczyniowego, wymagają siły,
kondycji, elastyczności, mocy i szybkości, koordynacji oraz równowagi i precyzji. Wobec powyższego
z pełną świadomością przejmuje na siebie całe ryzyko odpowiedzialności za straty, koszty lub szkody
związane z moim udziałem w Zawodach.
Jednocześnie oświadczam, iż wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku oraz imienia i
nazwiska w relacjach z Zawodów zamieszczonych przez Organizatora lub podmiotów
współpracujących z Organizatorem – w mediach oraz materiałach promocyjnych Zawodów lub
Organizatora oraz podmiotów współpracujących z Organizatorem, a to zgodnie z niniejszym
oświadczeniem i w/w Regulaminem.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie
w procesie rejestracji dla potrzeb niezbędnych dla udziału w Zawodach, a to zgodnie z przepisami
prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), które weszło w życie z dniem 25.05.2018 r. (zwane:
„RODO”), w/w Regulaminem oraz Załącznikiem nr 1 (pn. Klauzula Informacyjna RODO) do w/w
Regulaminu, z którymi się zapoznałem,, a przy tym na potrzeby promocyjne i marketingowe
Organizatora oraz podmiotów z nim współpracujących.
……………………………………………………………………………………………..
(miejsce, data, imię i nazwisko oraz własnoręczny podpis Zawodnika)

