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ORGANIZATOR:    Gmina Prażmów 

WSPÓŁORGANIZATORZY:   Proboszcz Parafii Św. Franciszka z Asyżu w Prażmowie 

     Klub Biegających Leśników 

DANE UCZESTNIKA BIEGU: 
(wypełnia zgłaszający) 

Imię 
 

 

Nazwisko 
 

 

Adres zamieszkania 
(ulica, nr domu,  

miejscowość, kod) 

 

 

Data urodzenia 
 

 

Telefon kontaktowy 
 

 

Adres e-mail 
 

 

 
OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ: 

1. Oświadczam, że uczestniczę w biegu na własną odpowiedzialność oraz nie istnieją jakiekolwiek 

przeciwwskazania zdrowotne do mojego uczestnictwa w biegu. 

2. Oświadczam, że znam, akceptuję i zobowiązuję się przestrzegać postanowienia Regulaminu Biegu św. 

Franciszka w Prażmowie organizowanego przez Gminę Prażmów. 

3. Zobowiązuję się do oddania chipu elektronicznego niezwłocznie po zakończeniu biegu. W przypadku 

zgubienia lub uszkodzenia urządzenia zobowiązuję się do uiszczenia opłaty w wysokości 240 zł 

gotówką na rzecz firmy obsługującej bieg. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatora dla 

celów związanych z przeprowadzeniem i promocją biegu. 

5. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku (poprzez sporządzenie, utrwalenie, 

przekształcenie i rozpowszechnianie przez Gminę Prażmów) w celu rozpowszechnienia informacji  

o imprezie przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, w tym telewizji, prasy, Internetu. 

 

Prażmów, dnia ……………………..    ………………………………….. 
(czytelny podpis osoby pełnoletniej) 

 
OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ: 

6. Jako opiekun prawny osoby wskazanej powyżej, wyrażam zgodę na jej udział w biegu, jak również na 

przetwarzanie jej danych osobowych zgodnie z pkt. 3 i 4 powyżej. 

7. Oświadczam, że stan zdrowia mojego syna / córki / podopiecznego / podopiecznej pozwala na udział  

w biegu. 

8. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Biegu św. Franciszka w Prażmowie 

organizowanego przez Gminę Prażmów. 

 

……………………………………     ………………………………. 
 (Imię i Nazwisko rodzica /       (nr telefonu rodzica / 

          opiekuna prawnego uczestnika biegu)            opiekuna prawnego uczestnika biegu) 

Prażmów, dnia ……………………..     ………………………………. 
(czytelny podpis rodzica /  

opiekuna prawnego uczestnika biegu) 

 

Numer startowy 
(nadaje organizator) 

 

 

Chip nr 
(nadaje organizator) 

 

 

Kategoria startowa 
(wypełnia zgłaszający) 

 

 


