
              XI  BIEG o SKARB PORTIUSA 23.08.2015 r. 

 
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że jestem zdolny/a do udziału w XI Biegu o Skarb Portiusa, nie są 
mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające mnie z udziału w Biegu oraz że 
startuje na własną odpowiedzialność. 
 Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Biegu, w pełni akceptuję jego warunki i 
zobowiązuję się do jego przestrzegania. 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb 
związanych z organizacją i promocja imprezy. 
 Przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich 
poprawiania. Zrzekam się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub 
zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z Biegiem.  
Zobowiązuję się wobec organizatora nie występować teraz i w przyszłości z żadnym roszczeniami, 
które mogą wyniknąć w związku z moim startem. 
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Nazwisko (name)                  

Imię (name)            Płeć (sex) M/K  

Kraj (country)                    Rok        (age)     

Miasto (city)                   

Adres                   

Klub (team)                   
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