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Bieg/dystans………………………………… NUMER STARTOWY ………………..

Oświadczam, że zgadzam się z warunkami uczestnictwa w biegu określonymi w Regulaminie
Festiwalu Maraton Trzech Jezior i zgłaszam chęć udziału. Swoim podpisem oświadczam, że
zapoznałem/am się ze wszystkimi warunkami zawartymi w Regulaminie Zawodów, akceptuję jego
postanowienia oraz że wypełniłem/am formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą, kompletnie.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych
zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel
medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora. Podaję numer telefonu do osoby, z którą
należy kontaktować się w razie wypadku………………………………………………………………...

Oświadczam, iż biorę udział w imprezie sportowej Festiwal Górski Maraton Trzech Jezior na własną
odpowiedzialność, mając na uwadze, że niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i
długości biegu mogą wiązać się z ryzykiem utraty lub pogorszenia zdrowia albo życia. Jestem
świadomy, że w imprezie powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia oraz
nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w tego rodzaju biegu górskim.
Oświadczam, iż wedle mojej najlepszej wiedzy mój stan zdrowia zezwala mi na uczestnictwo w
imprezie sportowej Festiwal Górski Maraton Trzech Jezior. W związku z powyższym, w przypadku
wystąpienia jakichkolwiek szkód na mojej osobie lub majątku w związku z uczestnictwem w imprezie
innych niż wynikające z winy wyłącznej organizatora, zrzekam się wszelkich roszczeń oraz
zobowiązuję się nie dochodzić od organizatora takich roszczeń.

Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy nie jestem zakażony wirusem
SARS-CoV-2 ani inną chorobą zakaźną, nie podlegam obowiązkowi kwarantanny, nie jestem objęty
nadzorem epidemiologicznym. Jestem świadomy faktu, że prawdziwość wyżej wymienionych
informacji jest istotna dla bezpieczeństwa uczestników wydarzenia, obsługi wydarzenia oraz osób, z
którymi będę miał kontakt w jego trakcie.

Organizator oświadcza, iż dokonał największych starań w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia
wirusem SARS-CoV-2 w trakcie wydarzenia. Jednocześnie organizator zastrzega, iż nie ponosi
odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia uczestników zaistniałego po odbyciu zawodów
sportowych w związku z ewentualnym zakażeniem, którego ryzyka w 100 proc. nie można wykluczyć.

Podpis: ……………………………
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Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika Festiwalu Górskiego Maraton Trzech Jezior

Ja, niżej podpisany, wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub
zapisu wideo mojego wizerunku oraz zapisu audio mojego głosu i w tym celu udzielam
organizatorowi imprezy sportowej Festiwal Górski Maraton Trzech Jezior, tj. fundacji „Kraina gór i
jezior” z siedzibą w Tychach niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na
wykorzystanie mojego utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

(a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką oraz rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie,
(b) udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom imprezy egzemplarza lub kopii, na której
utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie
jego udziału w imprezie,

(c) wprowadzenie do pamięci komputera oraz zwielokrotnienie zapisu utrwalonego wizerunku,

(d) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i remitowanie, a także
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez
siebie wybranym,

(e) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, w mediach społecznościowych,
plakatach i billboardach,

(f) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. Przyjmuję do wiadomości, iż organizatorowi
imprezy przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom imprezy dalszej
licencji na wykorzystanie mojego utrwalonego wizerunku, o którym mowa wyżej, w zakresie nie
szerszym niż zakres udzielonej organizatorowi licencji.

…………………………………………..

(podpis uczestnika)
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Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest fundacja „Kraina gór i jezior” z siedzibą w
Tychach, organizator imprezy. Dalsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o
zasadach przetwarzania i przysługujących Pani/Panu prawach znajdują się w Regulaminie Festiwalu
Górskiego Maraton Trzech Jezior (Regulamin), dostępnym w  biurze zawodów i siedzibie organizatora
oraz na stronie festiwalu. Oddzielnym administratorem (w zakresie czynności związanych z rejestracją
na biegi) jest firma BGTimeSport odpowiedzialna za panel rejestracyjny biegów.

Zgody na przetwarzanie danych osobowych

Proszę o przesyłanie na mój adres e-mail podany w procesie rejestracji do Festiwalu Górskiego
Maraton Trzech Jezior newslettera z informacjami dotyczącymi Festiwalu Maraton Trzech Jezior,
jego kolejnych edycji, wydarzeń oraz promocji związanych z tą imprezą oraz partnerskim Górskim
Biegiem Frasatiego.

◻ TAK ◻ NIE

Zgadzam się na przesyłanie na mój adres e-mail podany w procesie rejestracji do Festiwalu Górskiego
Maraton Trzech Jezior informacji marketingowych partnerów Festiwalu.

◻ TAK ◻ NIE

Każda z powyższych zgód jest dobrowolna i można ją w dowolnym momencie wycofać kontaktując
się z nami poprzez adres e-mail krainagorijezior@gmail.com lub listownie na adres Fundacja „Kraina
gór i jezior” 43-100 Tychy, ul. Hutnicza 28, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

……………………………….

(podpis uczestnika)


