„To prawda, że przygoda bez odrobiny stresu i lęku nie byłaby przygodą piękną, ale jakąś taką byle jaką, bo coś,
co przychodzi bez trudu, w konsekwencji nie daje żadnej satysfakcji.”
Raymond Maufrais

Nocny Maraton z Przygodami
dla Służb Mundurowych i ich Sympatyków

RYŚ
X EDYCJA / 2022

OŚWIADCZENIE

NAZWA DRUŻYNY: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Ja …………………………………………………………………………………………, PESEL ………………………………….
zgadzam się z warunkami uczestnictwa w Nocnym Maratonie z Przygodami dla Służb Mundurowych
i ich Sympatyków „RYŚ” (X edycja), określonymi w Regulaminie imprezy. Swoim podpisem potwierdzam,
że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Oświadczam, iż mój stan zdrowia pozwala na udział w imprezie. Rozumiem, iż określony został
limit czasowy na zdobycie określonej liczby PK oraz ukooczenie trasy i zobowiązuję się go przestrzegad.
Jestem świadom/świadoma, iż organizator imprezy ze względów bezpieczeostwa i/lub występujących
wskazao medycznych, może zdecydowad w indywidualnych przypadkach o przerwaniu maratonu.
Zobowiązuję się w takim wypadku dostosowad do decyzji Służb Mundurowych, ratowników
i Organizatora.
Organizator oraz wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane
z przeprowadzeniem i organizacją maratonu, nie ponoszą odpowiedzialności względem Uczestników,
za wszystkie nieumyślnie wyrządzone i powstałe w związku z maratonem szkody osobowe i majątkowe,
które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie. Oświadczam, że licząc się z możliwością powstania
uszczerbków na zdrowiu lub mieniu, biorę udział w maratonie – jako wydarzeniu o charakterze
ekstremalnym - na własne ryzyko i odpowiedzialnośd.
Niezależnie od powyższego wyrażam nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku
przez Organizatora Maratonu w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych
z prowadzoną przez niego działalnością. Zgoda ta obejmuje wszystkie formy utrwalenia,
rozpowszechnienia i publikacji wizerunku na wszystkich polach eksploatacji praw autorskich,
w tym utrwalanie wizerunku w formie fotografii analogowej, fotografii cyfrowej lub materiału filmowego,
a następnie jego rozpowszechnienie w jakikolwiek sposób za pośrednictwem dowolnego medium m.in.
na stronie internetowej oraz materiałach promocyjnych, informacyjnych i im podobnych. Jednocześnie
oświadczam, że mój wizerunek może byd wykorzystywany zgodnie z określonymi powyżej zasadami
bez ograniczeo terytorialnych i czasowych. Przeniesienie praw wynikających z niniejszej zgody na osobę
trzecią nie wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynnośd.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działao
podejmowanych przez Organizatorów, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669).
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