KARTA ZGŁOSZENIA

VII Szamotuły Samsung Nordic Walking – 08.10.2017

PŁEĆ:

NAZWISKO I IMIĘ:
ROK URODZENIA:

NUMER
STARTOWY:

KOSZULKA:

MIEJSCOWOŚĆ:

KLUB:
KRAJ:

TELEFON:
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem „VII Szamotuły Samsung Półmaraton” i akceptuję jego postanowienia .Oświadczam również,
że jestem zdolny(a) do uczestnictwa w imprezie i nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne dotyczące mojej osoby. Ponoszę wszelką
odpowiedzialność za swój udział w imprezie i nie będę składał(a) żadnych roszczeń w przypadku ewentualnego uszczerbku na zdrowiu
spowodowanego Moim startem. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez
organizatorów imprezy w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia, a także na wykorzystanie mojego wizerunku do wszelkich
celów promocji półmaratonu oraz innych imprez przygotowywanych przez organizatorów. Równocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie
mojego wizerunku na wszelkie potrzeby związane z organizacją i promocją półmaratonu. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie,
filmy lub nagrania wykonane podczas półmaratonu mogą zostać wykorzystane w dowolny sposób związany z promocją i organizacją
półmaratonu przez Organizatorów Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również O wynagrodzenie
względem Organizatorów z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu.

PODPIS:
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