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Adres zamieszkania

                                                      OŚWIADCZENIE

            Oświadczam, że jestem zdolny do udziału w biegu Ratajska Dycha, który odbędzie się w dniu 
11.09. 2022 roku oraz, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do mojego czynnego 
uczestnictwa w biegu. W biegu biorę udział na własną odpowiedzialność.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z zapisami regulaminu i je akceptuję.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii bądź zapisu wideo, w 
tym w zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i bilbordach 
oraz przekazach telewizyjnych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w 
przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na  przesyłanie przez 
organizatorów na adres mailowy zawodników informacji i ankiet dotyczących biegu.
                                                     

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA
                                           dotyczące zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19



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 14 dni 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. Oświadczenie składam w związku z udziałem w biegu Ratajska Dycha.
3. Oświadczam, że zastosuję wszelkie środki bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem 
zakażeniu koronawirusem
COVID-19 obowiązujące podczas biegu.
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.
Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) a 
także stosownymi aktami
wykonawczymi informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Gontyniec Ultra Trail.
2. W związku z panującą pandemią COVID-19 informujemy, że dane osobowe mogą zostać 
udostępnione również GIS
(Główny Inspektorat Sanitarny) i służbom porządkowym.
3. Uzyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od dnia 11.09. 2022 roku
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