
 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
NA START PODOPIECZNEGO W ZAWODACH NIE POMPUJESZ – NIE JEDZIESZ 

1. Jestem Rodzicem/Opiekunem Prawnym małoletniego (niewłaściwe skreślić): 

Imię i nazwisko Zawodnika   

Kategoria wiekowa Zawodnika 

(zaznacz właściwy wiek) 

PRO AMATOR KOBIETA JUNIOR KIDS 
 

Data urodzenia Zawodnika   

Telefon kontaktowy   

 (zwanego/j dalej Zawodnikiem) i mam pełną zdolność do czynności prawnych, w związku z czym wyrażam zgodę na udział Zawodnika w „Nie 

Pompujesz - Nie Jedziesz”.  

2. Stan zdrowia Zawodnika w pełni pozwala na wzięcie udziału „Nie Pompujesz - Nie Jedziesz” 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych Zawodnika na potrzeby organizacji zawodów Nie Pompujesz - Nie 

Jedziesz przez Fundację Sfera z siedzibą w Rybniku (44-200) zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Wyrażam zgodę na 

publikację imienia i nazwiska Zawodnika w relacjach, statystykach i publikacjach z zawodów "Nie Pompujesz - Nie Jedziesz”. 

4. Zawodnik bierze udział w wyścigu "Nie Pompujesz - Nie Jedziesz" na moje życzenie i ryzyko 

5. Mam świadomość że w trakcie wyścigu Zawodnik może doświadczyć skaleczeń, kontuzji, w tym m.in. otarć, skręceń, zwichnięć, obić i złamań i 

oświadczam, że ponoszę osobiście jako Opiekun wyłączną odpowiedzialność za ich zaistnienie. W przypadku jakiejkolwiek szkody poniesionej przez 

Zawodnika lub przeze mnie lub powstałej z udziałem Uczestnika lub mojej, nie będę wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec 

organizatorów i zwalniam ich z wszelkiej odpowiedzialności za doznane przez Uczestnika lub przeze mnie szkody, które związane są z 

uczestnictwem Zawodnika w zawodach "Nie Pompujesz - Nie Jedziesz". 

6. Ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone przez Zawodnika komukolwiek podczas, w wyniku lub w 

związku z uczestnictwem Zawodnika w zawodach "Nie Pompujesz - Nie Jedziesz" 

7. Podane przeze mnie dane i oświadczenia są w pełni zgodne z prawdą. Żadna informacja na temat mojego stanu zdrowia lub stanu zdrowia 

Zawodnika nie została przeze mnie zatajona i/lub pominięta. 

8. Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin "Nie Pompujesz - Nie Jedziesz" 

9. Podpisując poniżej oświadczenie wyrażam świadomą zgodę na wykonywanie zdjęć lub/i filmów z udziałem Zawodnika oraz ich publikację na 

stronach Organizatora, jego partnerów i sponsorów w celu popularyzacji sport i promocji działań związanych z bieżącą działalnością Organizatora, 

a tym samym zachęcania innych osób do brania udziału w kolejnych wydarzeniach sportowych. (podstawa prawna: art. 81 zd. 1 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych oraz art. 6 ust. 1 pkt a) RODO). 

Jestem świadomy/ma, że zgoda niniejsza może być cofnięta w każdej chwili poprzez wysłanie maila na adres krzysztof@sferasportu.pl z dopiskiem 

w temacie „cofam zgodę” i wskazaniem opublikowanych zdjęć, których to dotyczy. 

Oświadczam, że rozumiem treść niniejszego dokumentu, podane przeze mnie dane są prawdziwe, a ponadto w pełni go 

akceptuję. 

 

  

Data i miejsce                                                             Czytelny podpis rodzica/opiekuna 


