OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO MAŁOLETNIEGO UCZESTNIKA BIEGU
DOG RUN® (uczestnicy poniżej 18 lat)
Ja, ............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości lub PESEL)
Niniejszym oświadczam iż:
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Jestem Opiekunem Prawnym małoletniego ……………………………………………………………… nr Pesel ……….……………………..
(zwanego dalej Uczestnikiem) i mam pełną zdolność do czynności prawnych w związku z czym wyrażam zgodę na udział
Uczestnika w biegu Dog Run®. Nie znajduję się w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub innych
środków które mogą w jakikolwiek sposób wyłączać lub ograniczać moją sprawność psychomotoryczną i zdolność
podejmowania decyzji.
Stan zdrowia Uczestnika w pełni pozwala na wzięcie udziału w biegu Dog Run® w dniu 25 sierpnia 2018r. na wybranym
podczas zgłoszenia dystansie.
Uczestnik bierze udział w biegu Dog Run® z własnej nieprzymuszonej woli i na własną odpowiedzialność.
Ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone komukolwiek przez Uczestnika
podczas, w wyniku lub w związku z uczestnictwem w biegu Dog Run®
Ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone komukolwiek przez psa/psy
Uczestnika podczas, w wyniku lub w związku z uczestnictwem w biegu Dog Run®
W przypadku jakiejkolwiek szkody poniesionej osobiście przez Uczestnika, ani Uczestnik ani ja nie będziemy wnosić
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora, ich współpracowników i wolontariuszy pracujących podczas
biegu Dog Run®. Niniejszym zwalniam Organizatorów, ich współpracowników i wolontariuszy z wszelkiej
odpowiedzialności za doznane przeze mnie szkody, które związane są z moim uczestnictwem w biegu Dog Run®
Pies/psy uczestniczące z Uczestnikiem w imprezie biegowej Dog Run® posiadają aktualne wymagane przez polskie
prawo szczepienia oraz aktualną książeczkę/książeczki zdrowia.
Pies/psy uczestniczące z Uczestnikiem w imprezie biegowej Dog Run® nie należą do ras psów agresywnych
zdefiniowanych jako rasy psów agresywnych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28
kwietnia 2003r.
Żadna informacja na temat stanu zdrowia Uczestnika, stanu zdrowia psa/psów istotna z punktu widzenia
bezpieczeństwa Uczestnika oraz bezpieczeństwa innych uczestników podczas biegu Dog Run®, nie została przeze mnie
pominięta ani zatajona.
Zapoznałem się i akceptuję regulamin imprezy biegowej Dog Run® dostępny na stronie www.dogrun.pl/regulamin/
Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu imprezy biegowej Dog Run® dostępnego na stronie
www.dogrun.pl/regulamin/. Do tego samego zobowiązuje się Uczestnik.
Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację przez Organizatorów, sponsorów oraz oficjalnych partnerów, których lista
znajduje się na stronie internetowej Organizatora, utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku
Uczestnika jak również wizerunku psa/psów Uczestnika. Publikacja ta może nastąpić w relacjach z imprezy, a także we
wszelkich materiałach promocyjnych biegu Dog Run® w tym zamieszczonych na stronach internetowych, w mediach
oraz mediach społecznościowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych Uczestnika na potrzeby
organizacji biegu Dog Run® przez Organizatora imprezy biegowej firmę SENDFAST Spółka z o.o. Spółka komandytowa z
siedzibą 32-020 Wieliczka, Kokotów 703, REGON 122562976, NIP 6793081679 zrejestrowaną w KRS pod numerem
0000419671 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.
926 z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na kontakt ze mną przy użyciu komunikacji elektronicznej przez Organizatora, sponsorów oraz
oficjalnych partnerów, których lista znajduje się na stronie internetowej Organizatora w celach komunikacyjnych
dotyczących imprezy biegowej Dog Run® oraz w celach marketingowych.
Jako adres do komunikacji elektronicznej podaję adres email: ……………………………………………………………………
Oświadczam iż jestem świadom, że zmagania uczestników biegu Dog Run® mogą będą filmowane z użyciem drona.
Pilot drona posiada wiedzę i środki techniczne żeby przeprowadzać takie loty bezpiecznie. W związku z możliwością
popełnienia błędu przez pilota lub awarią drona zachowam szczególną ostrożność i nie będę dotykał ani zbliżał się do
drona, to samo zobowiązuje się uczynić Uczestnik. W razie upadku drona Uczestnik będzie chronił głowę.
Podczas biegu Dog Run® zobowiązuję się stosować do wszelkich poleceń oraz instrukcji otrzymanych od Organizatora i
jego przedstawicieli, w tym wolontariuszy, a także służb medycznych, policyjnych i ratowniczych. Do tego samego
zobowiązuje się Uczestnik.
Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle niniejszych oświadczeń, w wyniku lub w związku z uczestnictwem
Uczestnika w biegu Dog Run® będą rozwiązywane przez Sąd powszechny właściwości ogólnej.
Podane przeze mnie dane i oświadczenia są w pełni zgodne z prawdą.
…………....................................................
(Miejscowość, data i czytelny podpis)

