
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

DZIECKA O ZDOLNOŚCI DZIECKA DO UCZESTNICTWA  

W BIEGU DLA DZIECI „BIEG KRÓLIKA”  

GNIEZNO, 05.09.2021 

Imię i nazwisko dziecka……………………………………………..ROK ur dziecka:  ……………  

Imię i nazwisko Opiekuna Prawnego dziecka: …………………………………………………… 

Nr DO Opiekuna Prawnego dziecka: …………………………………… 

1. Działając jako rodzić/opiekun prawny małoletniego Zapoznałem się z Regulaminem BIEGU KRÓLIKA (dalej jako: Bieg) - dostępnym 

na stronie internetowej www.dynamicstrong.pl oraz w siedzibie Organizatora, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do ich 

przestrzegania, a nadto oświadczam małoletni uczestnik jest  zdolny do udziału w Biegu i nie są mi znane żadne powody, w 

szczególności o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w Biegu. Oświadczam, iż jako rodzić / opiekun prawny ponoszę 

pełną odpowiedzialność za start małoletniego w Biegu.  

2. Jestem świadomy faktu, iż Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i 

organizacją Biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią 

przed, w trakcie lub po zawodach i w związku z tym zobowiązuję się nie dochodzić od Organizatora żadnych roszczeń z  tego tytułu.  

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych małoletniego podanych w niniejszym 

formularzu (imię i nazwisko małoletniego, imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego, adres zamieszkania małoletniego, adres  

zamieszkania rodzica / opiekuna prawnego, adres e-mail oraz numer telefonu rodzica / opiekuna prawnego), a także w zakresie 

wizerunku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) przez Stowarzyszenie 

K2 Partners (dalej jako: Organizator) jako administratora danych w celu realizacji procesu rejestracji, prezentacji list startowych i 

wyników zawodów przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród przez Organizatora oraz promocji Biegu. Rozumiem, że podanie 

moich danych osobowych oraz danych osobowych małoletniego jest dobrowolne, ale również niezbędne do udziału w Biegu i że 

mam prawo dostępu do ich treści oraz żądania ich poprawienia;  

4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku małoletniego przez Organizatora do promowania i reklamowania 

Biegu w zakresie określonym w Regulaminie. W szczególności upoważniam Organizatora do utrwalania oraz zwielokrotniania 

wizerunku małoletniego wszelkimi dostępnymi technikami oraz zezwalam na rozpowszechnianie wizerunku małoletniego we 

wszelkich dostępnych środkach przekazu, w tym na stronach internetowych.  

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA  dotyczące zagrożenia zarażeniem wirusem COVID-19 1. 

1. Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy:  

• nie jestem osobą zakażoną COVID-19 (obecnie nie występują u mnie ani moich 

domowników oraz nie występowały w ciągu ostatnich dwóch tygodni objawy infekcji m.in. gorączka, kaszel, katar, 

wysypka, bóle mięśni, bóle gardła),   

• nie przebywam na kwarantannie ani nie pozostaję pod nadzorem epidemiologicznym 

•  w ostatnich 14 dniach nie miałem/-am kontaktu z osobą zakażoną lub osobą podejrzaną o zakażenie COVID–19 lub 

osobą na kwarantannie czy pod nadzorem epidemiologicznym.  

2. Oświadczam, że zastosuję wszelkie środki bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem zarażeniu koronawirusem COVID-

19 obowiązujące w Klubie Sportowym DYNAMIC STRONG GNIEZNO 

3. Oświadczenie składam w związku z udziałem w organizowanym przez Klub Sportowym DYNAMIC STRONG GNIEZNO o 

nazwie SZKOLENIE: TEORIA SPORTU.  

4. Zobowiązuję się również do przekazania informacji, gdyby w trakcie wydarzenia lub okresie bezpośrednio po wydarzeniu 

następującym pojawiły się zmiany w stanie mojego zdrowia, które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem.  

Gniezno, dnia 5 września 2021r.  

 

Czytelny podpis Rodzica / Opiekuna Prawnego 

………………………………………………………………………………………………….. 

 


