
 

 
OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO 

(rodzica / opiekuna prawnego) 
 

 

 
Niniejszym jako przedstawiciel ustawowy – rodzic* / opiekun prawny* osoby małoletniej  

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………, 

(imię i nazwisko dziecka/podopiecznego) 

 

wyrażam zgodę na jej/jego udział w imprezie BURSZTYNOWY FESTIWAL BIEGOWY 2022, która odbędzie się 

w dniu 23 października 2022 r. w Gdańsku na terenie Wyspy Sobieszewskiej, organizowanej przez Fundację Family 

Challenge, i start na trasie: 

 

[  ] BURSZTYNOWA 5 

[  ] BURSZTYNOWA 10 

[  ] NORDIC WALKING 5 

 

 

Jako rodzic lub opiekun zgłaszając osobę poniżej 18 roku życia do udziału w imprezie oświadczam, że: akceptuję 

zasady rozgrywania i zabezpieczania imprezy (w tym dotyczącymi epidemii koronawirusa), zgadzam się z zapisami 

regulaminu i warunkami uczestnictwa; wypełniłem formularz zgłoszeniowy kompletnie oraz zgodnie z prawdą; jestem 

świadomy charakteru imprezy, w tym wysiłku fizycznego związanego z biegiem w terenie oraz naturalnego ryzyka 

wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze 

majątkowym, a ponadto, że z udziałem w imprezie mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, 

czynniki ryzyka.  

Przyjmuję do wiadomości, że: należy przestrzegać zarządzeń Organizatora; że Organizator i wszystkie instytucje 

i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą 

odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w związku 

z organizacją imprezy; nie mogę wnosić żadnych roszczeń oraz zrzekam się prawa dochodzenia prawnego lub 

zwrotnego od Organizatora lub jego partnerów w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą. 

Zapoznałem się z klauzulami związanymi z wykorzystywaniem wizerunku i ochroną danych osobowych i wyrażam 

zgodę na ich przetwarzanie, w tym zgadzam się na utrwalanie wizerunku mojego oraz osoby pozostającej pod moją 

opieką podczas imprezy organizowanej przez Fundację Family Challenge oraz ich umieszczenie w środkach 

komunikacji za pośrednictwem prasy, radia, telewizji oraz Internetu, w szczególności za pośrednictwem mediów 

społecznościowych, w celu marketingowym i/lub informacyjnym (w tym w relacjach z imprezy) w związku z promocją 

zawodów lub podobnych wydarzeń.  

Podpisanie niniejszego oświadczenia oznacza, że: rozważyłem i oceniłem zakres i charakter ryzyka wiążącego się 

z udziałem w imprezie; potwierdzam, że osoba pozostająca pod moją opieką jest zdolna do udziału w imprezie 

i wyrażam dobrowolną zgodę na jej start wyłącznie na moją odpowiedzialność i ryzyko; ponoszę odpowiedzialność 

cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie i osoby pozostające pod moją opieką. Niepodpisanie 

takiego oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w imprezie. 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

(adres zamieszkania)  

 

…………………………………………………………… 

(telefon kontaktowy)  

 

……………………………………………    ……………………………………………… 

(miejscowość, data)       (czytelny podpis upoważniającego) 



 

 

 

UPOWAŻNIENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO 
(rodzica / opiekuna prawnego) 

DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO 
 
 
 
Ja, niżej podpisana/y  ……………………………………………………………………………………………………,  

 

legitymująca/y się dowodem osobistym (lub paszportem) o numerze …………………………………………………, 

 

działając w imieniu osoby małoletniej, nad którą sprawuję opiekę  

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………, 

(imię i nazwisko dziecka/podopiecznego) 

 

 

upoważniam Panią/Pana ………………………………………………………………………………………………, 

 

legitymującą/ego się dowodem osobistym (lub paszportem) o numerze ……………………………………………, 

 

 

 

do odbioru w imieniu osoby małoletniej pakietu startowego oraz do złożenia oświadczeń potwierdzających zapoznanie 

się ze wszystkimi warunkami rozgrywania zawodów BURSZTYNOWY FESTIWAL BIEGOWY 2022, w tym 

zobowiązanie do przestrzegania postanowień regulaminu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących 

zawodnika oraz oświadczenia poświadczającego brak przeciwwskazań (także zdrowotnych) do udziału w zawodach.  

 

 

 

 

……………………………………………    ……………………………………………… 

(miejscowość, data)       (czytelny podpis upoważniającego) 

 

 

 

 

 

 
Warunkiem odbioru pakietu startowego w imieniu osoby małoletniej jest dostarczenie wraz z niniejszym upoważnieniem 

OŚWIADCZENIA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego wyrażającego zgodę na 

udział w imprezie osoby małoletniej. 

 

 


