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Podpis

Niniejszym oświadczam, że biorę udział w imprezie na własną odpowiedzialność oraz że zapoznałem/am się z treścią regulaminu Biegów VIII Festiwalu Biegu Rzeźnika i
zobowiązuję się do jego przestrzegania. Oświadczam również, że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do mojego udziału w biegu. Ponadto przyjmuję do
wiadomości, że trasa biegu wytyczona jest w terenie górskim i znajdują się na nich naturalne przeszkody takie jak: wysoka trawa, błoto, woda, kamienie, zwalone drzewa,
korzenie itp. Przyjmuję także do wiadomości, iż Bieszczady zamieszkują dzikie zwierzęta oraz insekty a bieganie nocą po lasach wiąże się z dodatkowym stresem. Jestem
świadom/świadoma, ryzyka jakie niesie za sobą mój udział w biegu: wysiłek fizyczny, niekorzystne warunki atmosferyczne, co może mieć niekorzystne konsekwencji dla mojego
zdrowia lub życia. Oświadczam, iż: - mój stan zdrowia nie przejawia żadnych oznak chorobowych które mogłyby świadczyć o zarażeniu wirusem Covid-19, ani nie
miałem/miałam kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie i nie przejawia widocznych
oznak choroby. Jednocześnie zdaję sobie sprawę ze podczas wydarzenia może dojść do zarażenia się wirusem i oświadczam, ze nie będę wnosił z tego tytułu skarg, zażaleń
oraz pretensji do organu prowadzącego. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne uczestnictwo w wydarzeniu VIII
Festiwal Biegu Rzeźnika w dniach 15-18/06/2022 w aktualnej sytuacji po-pandemicznej oraz sytuacji panującej za wschodnią granicą spowodowanej rosyjską inwazją na
Ukrainę. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją wydarzenia
(zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Oświadczam również, po zakończeniu biegu dobrowolnie zwrócę
chip a w przypadku nie zwrócenia chipa, wyrażam zgodę na obciążenie mnie kwotą 30 zł.
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