
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 
MTB POMERANIA MARATON 2018

Imię i nazwisko: ____________________________________________

Miejscowość: ____________________________________________

Data urodzenia + kategoria wiekowa: ____________________________________________

Wybrana trasa: ____________________________________________

Nazwa klubu: ____________________________________________

Nr. telefonu: ____________________________________________

Ja niżej podpisany/a zgłaszając swój udział w MTB Pomerania Maraton, oświadczam, że:

• znam regulamin uczestnictwa w zawodach sportowych MTB Pomerania Maraton 2018 i zobowiązuję 
się do jego przestrzegania;

• jestem świadomy/a, że w związku z udziałem w zawodach sportowych mogą wystąpić zagrożenia życia 
lub  zdrowia,  zapoznałem  się  z  przebiegiem  trasy  na  wybranym  przeze  mnie  dystansie  i  jestem 
świadomy, że trasa wymaga umiejętności technicznych, a w niektórych miejscach może łączyć się z 
drogami  publicznie  dostępnymi,  gdzie  będę zobowiązany  do zachowania  szczególnej  ostrożności  a 
także w razie potrzeby do dostosowania się do poleceń służb kierujących ruchem;

• oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na udział w zawodach MTB Pomerania Maraton 2018 

• zobowiązuję  się  uczestniczyć  w  zawodach  na  zasadach  fair  play,  korzystając  z  bezpiecznego
i kompletnego sprzętu rowerowego (rower i kask) i znam numer alarmowy organizatora

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Marek Wróbel RACE EVOLUTION z siedzibą w Pępowie 
ul. Sikorskiego 24, 83-330 Pępowo) podanych przeze mnie danych osobowych w celach:

• rejestracji uczestników zawodów, powiadomienia o osiągniętych wynikach;

• prezentacji  przez organizatora list  startowych z  podanymi przeze mnie danymi osobowymi,  w tym 
prezentacji wyników na stronach organizatora www.mtbpomerania.pl i www.pomerania-sports.pl 

• nieodpłatne  wykorzystanie  mojego  wizerunku  w  materiałach  informacyjnych,  marketingowych  
i promocyjnych organizatora w celach związanych z promocją wydarzenia MTB Pomerania Maraton.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia elektronicznego pomiaru 
czasu  zawodników.  W  każdym  czasie  przysługuje  mi  prawo  dostępu  do  moich  danych,  ich  uzupełnienia, 
poprawienia,  aktualizacji  jak  również  żądania  ich  usunięcia.   Żądanie  zaprzestania  przetwarzania  danych 
osobowych lub cofnięcie zgody na wykorzystywanie wizerunku może zostać zgłoszone  organizatorowi w każdej 
chwili na adres kontakt@mtbpomerania.pl   ,      ale nie wpływa to na ich wcześniejszą zgodność przetwarzania.

Miejscowość i data złożenia oświadczenia: ____________________________________________

Podpis: ___________________________________________

http://www.mtbpomerania.pl/
mailto:biuro@race-evolution.pl
mailto:kontakt@mtbpomerania.pl
http://www.pomerania-sports.pl/

