
Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w imprezie 

„Biegi Górskie Sanok 2022” 

 

Ja niżej podpisany(a)………………………………………………………..……………… świadomy/a 

odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 k.k. (podanie nieprawdy lub 

zatajenie nieprawdy) oświadczam, iż mój stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w biegu górskim w 

ramach „Biegi Górskie Sanok 2022”: „Dycha”*, „Bieg Orli”*, „Bieg Słonny”* (zaznacz w kółko bieg w 

którym  bierzesz udział). Nie istnieją żadne medyczne przeciwwskazania do podjęcia takiego 

wyzwania. 
..………… …………………………………………… 

                                                                               Data i czytelny podpis Uczestnika 

 

Oświadczenie o zwolnieniu z odpowiedzialności prawnej i przejęciu ryzyka podczas 

uczestnictwa w imprezie „Biegi Górskie Sanok 2022” 

 

Ja, niżej podpisany(a)…………………………………………………………., biorąc udział w 

ramach „Biegi Górskie Sanok 2022”: „Dycha”*, „Bieg Orli”*, „Bieg Słonny”* (zaznacz w kółko bieg w 

którym  bierzesz udział), której koordynatorem jest Jarosław Jachimowski, oświadczam co następuje: 

Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że uprawianie biegów, czyli startu w „Biegi Górskie Sanok 

2022” wiąże się z ryzykiem urazu / wypadku. Niniejszym zwalniam z odpowiedzialności (odstępuję i 

zwalniam) oraz nie będę dochodzić roszczeń od Jarosława Jachimowskiego oraz Stowarzyszenie 

SanOK Biega i do osób trzecich w razie doznanego urazu bądź wypadku podczas zawodów. 

Niniejszym przyjmuję pełną odpowiedzialność za wszelkie ryzyko uszkodzenia ciała, powstałe w 

związku z uczestnictwem we wspomnianych zawodach. Zapoznałem(am) się z niniejszym 

Oświadczeniem Uczestnika o zwolnieniu z odpowiedzialności prawnej i przejęciu ryzyka, w pełni 

rozumiem jego warunki, jak również rozumiem, że podpisując je zrzekam się istotnych praw, jestem 

świadomy(a) skutków prawnych oraz podpisuję je z własnej nieprzymusowej woli, bez żadnych 

zachęt, ani pod przymusem, jak również traktuję mój podpis jako całkowite i bezwarunkowe zwolnienie 

z wszelkiej odpowiedzialności w największym dopuszczalnym przez prawo zakresie. 

 ..……………………………………………………………. 

                                                                                  Data i czytelny podpis Uczestnika 

 

Zgoda na przetwarzane danych osobowych 

 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących: 

• imię, nazwisko, 

• adres e-mail i nr telefonu kontaktowego, 

• płeć, kategorię wiekową, przynależność klubową 

• Miasto 

niezbędnych do organizacji zawodów i publikacji wyników na naszej stronie internetowej. 

 
..……………………………………………………………. 

Data i czytelny podpis Uczestnika 


