Urząd Gminy Łubowo
XXIII Zawody w Pływaniu Długodystansowym w wodach otwartych o Błękitną Wstęgę
Ostrowa Lednickiego

Imię
Nazwisko
Data urodzenia (DD-MM-RRRR)
Adres zamieszkania
(kod, miejscowość, ulica)
Telefon kontaktowy
E-mail

Lp.

Dystans

Konkurencja

x

1.

200 m

styl dowolny dziewcząt i chłopców

2.

500 m

3.

3000 m

4.

1500 m

Żabka OPEN dla kobiet i mężczyzn
Styl dowolny OPEN dla kobiet i mężczyzn
GRAND PRIX
Styl dowolny młodzieżowy od 13-24 lat

5.

1500 m

Styl dowolny masters od 25 lat, kategorie co 10 lat

OŚWIADCZENIE
Oświ adczam, że jestem świ adom ni ebezpi eczeństw i zagrożeń wyni kających z udzi ału w zawodach pływacki ch. Na własną
odpowi edzi al ność bi orę udzi ał w zawodach organi zowanych przez Urząd Gminy Łubowo XXIII Zaw ody w Pływani u Długodystansowym w
wodach otwartych o Błęki tną Wstęgę Ostrowa Ledni cki ego” w dniu 24 lipca 2016r. oraz zrzekam si ę wnoszeni a jaki chkol wi ek roszczeń
do Organi zatora w razi e poni esi enia uszczerbku na zdrowi u oraz i nnych szkód wyni kających ze startu w wyści gach. Stwi erdzam, że stan
mojego zdrowi a fi zycznego i psychi cznego pozwal a mi na udzi ał w wyści gach.
Oświ adczam, że w wyni ku odwołani a l ub przerwani a zawodów z przyczyn ni ezal eżnych od organi zatorów imprezy, ponoszę
wszel aki e koszty i opłaty zwi ązane z moi m uczestni ctwem(l ub dzi ecka) w zawodach .
Ponoszę odpowi edzi alność osobi stą za moje (l ub dzi ecka) dzi ałani a lub zachowani e wywołujące skutki prawne wobec osób trzeci ch, w
czasi e zawodów.
Zgadzam si ę na udzi el eni e mi (l ub dzi ecku) pomocy l ekarski ej w przypadku urazu l ub choroby – w zakre si e i formach
ni ezbędnych, zgodnych z regułami wi edzy medycznej, z następującym zastrze żeni em:
…………………………………………… …………… …………………………………………… …………… ……………………………………… ..
Zgadzam si ę, aby moja osoba (moje dzi ecko) była fotograf owana l ub fil mowana a fotografi e, filmy były przez organi zatorów i
sponsorów wykorzystywane publi czni e w cel ach zgodnych z etyką i przepi sami prawa.
Informuję, że zapoznałem/łam si ę z regul aminem zawodów i zobowi ązuje si ę do przestrze gani a zasad fai r play oraz
regul ami nu. Jednocześni e przyjmuję do wi adomości , że jedyni e poprawni e i kompl etnie wypełni ony formul arz jest podstawą do
rejest racji w zawodach Ni ni ejszym wyrażam zgodę na przetwarzani e moi ch danych osobowych (l ub dzi ecka) zawartych w formul arzu
zgłoszeni owym, w zakresi e ni ezbędnym dl a przeprowadzeni a zawodów. Podani e powyższych informacji ma charakter dobrowol ny.
Oświ adczam równi eż, że podane dane są aktualne i prawdzi we, a tekst powyższy przeczytałem i rozumiem jego treść. Prze z podpi sani e
ni niejszego formul arza, akceptuję warunki uczestni ctwa w zawodach.

………………………………………………..
Podpis składającej oświadczenie

WYPEŁNIA RODZIC LUB OPIEKUN ZAWODNIKA, KTÓRY NIE UKOŃCZYŁ
18 LAT
Ja niżej podpisany …………………………………………………….….
wyrażam zgodę na start syna/córki. Imię i Nazwisko niepełnoletniego ………………..………………………………..
W „XXIII Zawody w Pływaniu Długodystansowym w wodach otwartych o Błękitną Wstęgę Ostrowa Lednickiego”
w dniu 24 lipca 2016 roku.
Przyjmuję na siebie powyższe oświadczenie i ponoszę z tego tytułu odpowiedzialność.
Oświadczam, że podane powyżej dane są prawdziwe i aktualne.
Nr kontaktowy do rodziców: ………………………………………………..

…………..………..……………………………………………………………………
Podpis osoby składającej oświadczenie(rodzic, opiekun)
…..………………………………………………………………………………………
Podpis niepełnoletniego uczestnika zawodów

