Oświadczenie







Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem zawodów Duathlon na Wydmach Łeba 2018/Maraton MTB Łeba 2018 ,
dostępnym na stronie internetowej www.duathlonleba.pl i w biurze zawodów Organizatora.
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie
ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie
lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za
wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego
od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w
razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy
przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam
swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna
prawnego, poprzez złożenie podpisu. Startujący przenosi swoje prawo do wizerunku w czasie trwania imprezy na organizatora
(zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady itp).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, oraz swojego wizerunku (zdjęcia, filmy) dla potrzeb działań
marketingowych podejmowanych przez Zdrowotel Łeba oraz Sponsorów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883 z późn. zm.).
Prawo do startu w duathlonie/maraonie MTB mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale wieku 16-18 lat za pisemną
zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, poniżej 16 lat pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w
imprezie.
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