
1. Oświadczam, że biorę udział w XXVI Perle Paprocan na własną odpowie-
dzialność, mając pełną świadomość, iż udział w biegu wiąże się z wysił-
kiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenia wypadkami 
oraz możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym 
śmierci). 

2. Oświadczam, że znajduję się w dobrym stanie zdrowia i nie są mi znane 
jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do mojego udziału w XXVI Per-
le Paprocan. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem XXVI Perły Paprocan oraz 
że w pełni akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do ich prze-
strzegania. 

4. Oświadczam, że podane przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym dane 
są zgodne z prawdą. 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z 
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
nr 133, poz. 883 z późn. zm.), przez organizatora XXVI Perły Paprocan, tj. 
Tyskie Stowarzyszenie Sportowe, do celów związanych z organizacją i 
przeprowadzeniem XXVI Perły Paprocan oraz do realizacji celów statuto-
wych Tyskiego Stowarzyszenia Sportowego. Zgadzam się, aby moje dane 
(imię, nazwisko, miasto, klub) pojawiły się na liście zawodników publiko-
wanej w Internecie. 

6. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie mojego wizerunku po-
przez jego sporządzanie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez organiza-
tora XXVI Perły Paprocan, tj. Tyskie Stowarzyszenie Sportowe, w rozu-
mieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Udzielam 
nieodpłatnej licencji na wykorzystanie mojego utrwalonego wizerunku. 
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