
1. Oświadczam, że biorę udział w XXX Perle Paprocan na własną odpowiedzialność, mając 
pełną świadomość, iż udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą na-
turalne ryzyko zagrożenia wypadkami oraz możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów 
fizycznych - w tym śmierci, a także zobowiązuję się nie występować z żadnymi roszcze-
niami, które mogą wyniknąć w związku z moim startem w XXX Perle Paprocan. 

2. Oświadczam, że znajduję się w dobrym stanie zdrowia i nie są mi znane jakiekolwiek 
przeciwwskazania zdrowotne do mojego udziału w XXX Perle Paprocan. 

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

4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia  2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych, przez organizatora XXX Perły Paprocan, 
tj. Tyskie Stowarzyszenie Sportowe, do celów związanych z organizacją i przeprowadze-
niem XXX Perły Paprocan oraz do realizacji celów statutowych Tyskiego Stowarzyszenia 
Sportowego. Zgadzam się, aby moje dane pojawiły się na liście zawodników publikowa-
nej w Internecie oraz przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu i po-
prawiania moich danych i możliwość żądania ich usunięcia z bazy danych organizatora 
XXX Perły Paprocan, tj. Tyskiego Stowarzyszenie Sportowego. 

5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku po-
przez jego sporządzanie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez organizatora XXX Perły 
Paprocan, tj. Tyskie Stowarzyszenie Sportowe, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2014 r. Nr 24 poz. 83, tj. 
Dz.U. 2017 poz. 880) i udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie mojego utrwalo-
nego wizerunku.  

6. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem XXX Perły Paprocan oraz że w pełni ak-
ceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

 
 
Tychy, ......................................                   ...................................................                       
                                                                  (podpis zawodnika)                                                                                                                                                   


