
   
 

Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegach w ramach 

III Pikniku Rodzinnego AliRun – biegnij z ks. Alim „Dziekując za niepodległość” 

w dniu 16 czerwca 2018 r. 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział  

 

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

Imię i nazwisko małoletniego uczestnika     Data urodzenia 

 

Zapoznałem się z Regulaminem Wydarzenia dotepnym na stronie www.przyjacielealego.pl i akceptuję 

zawarte w nim postanowienia.  Do Wydarzenia dziecko przystępuje dobrowolnie. Oświadczam, że nie 

znam żadnych przeciwwskazań, w tym zdrowotnych, do udziału mojego dziecka w biegu oraz że jego udział 

w biegu odbywa się za moją wiedzą i na moją odpowiedzialność, co potwierdzam własnoręcznym 

podpisem. Wyrażam zgodę do użycia przez Organizatora zdjęć z udziałem Uczestnika małoletniego na 

potrzeby promocyjne, w tym także do wykorzystania w Internecie. Niniejsza zgoda ma charakter 

dobrowolny, bez ograniczeń terminowych i jest bezpłatna. Zdjęcia wykonane będą w dniu 16 czerwca 2018 

w obrębie przeprowadzania zawodów, w strefie startu-mety i biurze zawodów w celu udokumentowania 

przebiegu oraz relacji z wydarzenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych 

osobowych Uczestnika małoletniego, umieszczonych w zgłoszeniu w zakresie prowadzenia i realizacji 

imprezy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 

922  ze zm.), a od dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 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). 

Uczestnik startuje w konkurencji (prosimy zaznaczyć odpowiednie okienko) 

przedszkolaki – dystans ok 100 m  

klasy I-III szkół podst. – dystans ok 300 m 

klasy IV-VI szkół podst. – dystans ok 500 m  

klasy VII szkół podst. i gimnazjum – dystans ok 1000 m  

bieg główny – dystans 1918 m (powyżej 16 lat) 

 

 

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

Czytelny Podpis Rodzica lub Opiekuna Prawnego    Data 

 

Telefon: ………………………………………………. 

http://www.przyjacielealego.pl/

