Leszno …………………….2017 r.
Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu organizowanym podczas imprezy
biegowo-historycznej „Cross z historią w tle”
Oświadczam, że wyrażam zgodę na start
………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko małoletniego uczestnika)
(rok urodzenia)
w biegu przełajowym i zapoznałem się z Regulaminem Imprezy biegowo-historycznej Cross z historią w tle organizowanej przez Gminę Leszno,
akceptuję zawarte w nim postanowienia. Do Imprezy mój podopieczny/podopieczna przystępuje dobrowolnie. Zaświadczam również, że nie
ma żadnych przeciwwskazań lekarskich do jego/jej udziału w Imprezie. Przyjmuję do wiadomości, że Organizator Imprezy nie ponosi
odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
Wyrażam zgodę do użycia przez Gminę Leszno i Partnerów, zdjęć z udziałem Uczestnika małoletniego na potrzeby reklamowe, promocyjne, a
także do wykorzystania w Internecie. Niniejsza zgoda ma charakter dobrowolny, bez ograniczeń terminowych i jest bezpłatna. Zdjęcia
wykonane będą w dniu 13.05.2017r. w Gościńcu Julinek oraz na terenie KPN.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Leszno danych osobowych Uczestnika małoletniego
umieszczonych w zgłoszeniu w zakresie prowadzenia i realizacji imprezy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
Uczestnik startuje w konkurencji (prosimy zaznaczyć odpowiednie okienko – X)
Wiek 4-6 (2011-2013)

– 200 m

Wiek 2-3 (2014-2015)

– 200 m …………………………………………………………………………………… ……………………………………………...…………………………
Numer kontaktowy

czytelny podpis Rodzica lub Opiekuna Prawnego
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