
OŚWIADCZENIE 

  

1. Oświadczam, że jestem pełnoletni/nia i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem zajęć biegowych „WROCLAW MARATHON 

TEAM” i w pełni akceptuję jego postanowienia oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

3. Oświadczam, że znajduję się w dobrym stanie zdrowia i z chwilą złożenia niniejszego oświadczenia, 

nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do mojego udziału w zajęciach.  

4. Oświadczam, że biorę udział w zajęciach biegowych „WROCLAW MARATHON TEAM” na własną 

odpowiedzialność mając pełną świadomość niebezpieczeństw i ryzyka, wynikających z charakteru 

tych zajęć.  

5. Oświadczam, że w przypadku, gdyby mój stan zdrowia uległ zmianie nie przystąpię do zajęć 

biegowych „WROCLAW MARATHON TEAM”.  

Jednocześnie: 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących stanu zdrowia w związku 

z powyższym oświadczeniem. Oświadczam również, że mam świadomość, iż podanie ww. danych 

osobowych jest dobrowolne, oraz że zgoda może być cofnięta w każdym czasie, jednak brak ich 

podania lub brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie lub cofnięcie zgody skutkują brakiem 

możliwości realizacji umowy, tj. wzięcia udziału w zajęciach biegowych „WROCLAW MARATHON 

TEAM” 

□ Wyrażam zgodę na przesyłanie przez organizatorów na mój adres mailowy informacji i ankiet 

dotyczących organizowanych przez nich obecnie i w przyszłości imprez sportowych. 

□ Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i 

rozpowszechnianie przez organizatora grupy biegowej „WROCLAW MARATHON TEAM” Młodzieżowe 

Centrum Sportu Wrocław z siedzibą przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 we Wrocławiu (kod 

pocztowy 51-612), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018.1191) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(Dz.U.2019.1145) oraz udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie mojego utrwalonego 

wizerunku na następujących polach eksploatacji: 

a. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej 

formie, 

b. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 

c. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, 

d. publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie  

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

e. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, 

prezentacjach, bilbordach, itp. 

f. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, 


