
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 

XXV Biegu Niepodległości i VIII Zawodów Nordic Walking 

11.11.2021 rok. 
Ja niżej podpisany/a.................................................................................................................. ... 

nr telefonu........................... e-mail .......................................potwierdzam wolę uczestnictwa w XXV Biegu 

Niepodległości i VIII Zawodach Nordic Walking w okresie obowiązywania na terytorium Polski stanu 

epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

Jednocześnie oświadczam, że: 

a) Jestem w pełni świadomy/a z możliwego ryzyka zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia 
spowodowanego wirusem SARS-CoV-2; 

b) Biorę udział w imprezie biegowej na swoją odpowiedzialność i ryzyko; 

c) Zapoznałem/am się z Informacjami o przetwarzaniu danych osobowych i Regulaminem dla 
Uczestników XXV Biegu Niepodległości i VIII Zawodów Nordic Walking, oraz zobowiązuję się do 
jego stosowania; 

d) Znane mi są ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w 
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 861 z późn. zm.), aktualnych wytycznymi Ministerstwa Zdrowia 
oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 

e) Nie będę wnosić roszczeń wobec Organizatora ani osób uczestniczących w imprezie biegowej w 
przypadku zdiagnozowania u mnie SARS-CoV-2, a tym samym jestem świadomy/a, Że Organizator 
nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z potencjalnym zakażeniem wirusem SARS-CoV-
2, wywołującym chorobę COVID-19 w trakcie wydarzeń artystycznych; 

f) Nie przebywam na kwarantannie lub nie jestem poddany nadzorowi sanitarnemu; 

g) W ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w imprezie biegowej nie miałem/am bezpośredniego 
kontaktu z: 

 osobą, która uzyskała pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa SARS-COV-2, 
wywołującym chorobę zakaźną COVID-19,  lub z osobą poddaną kwarantannie lub izolacji z 
powodu zarażenia ww. wirusem,  lub osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub 
była narażona na kontakt z osoba zakażoną. 

h) W ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/łam objawów chorobowych, w szczególności podwyższonej 
temperatury, kaszlu, problemów z oddychaniem. 

i) Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała. 

j) W każdym czasie zobowiązuję się zrezygnować z udziału w imprezie biegowej w przypadku złego 
samopoczucia, gorączki lub stanu przeziębienia, jak również stwierdzonego kontaktu z osobą 
zakażoną 

.............................dn..............................                                        ............................................ 
                                                                                                             (podpis uczestnika) 


