WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Przykona, dnia ………………………r.

Imię i nazwisko……………………………………................................... Data urodzenia............/............./…...............
Adres zamieszkania ……………………………………................................................................................................
Telefon ……………………………………………
STOWARZYSZENIE MORSY TUREK
OŚWIADCZENIE KĄPIELI
Świadomy ryzyka związanego z zimną kąpielą w Zbiorniku wodnym Przykona oświadczam, że w zimnych kąpielach biorę udział
dobrowolnie i na własną odpowiedzialność (*).
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem kąpieli obowiązującym w SMT.
Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń organizatorów oraz
warunków regulaminu. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Stowarzyszenie Morsy Turek mojego wizerunku we wszystkich
materiałach reklamowych i marketingowych związanych z morsowaniem, bieganiem, marszami nordic walking. Oświadczam, iż
nie będę rościł z tego tytułu praw do wynagrodzenia.
Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub
jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z kąpielą.

Pierwsza Kąpiel

Klub ……………………………………………………………
……………………………………………………
Przeczytałem i zrozumiałem
co potwierdzam własnoręcznym podpisem

(*) oświadczenie w imieniu niepełnoletniego uczestnika kąpieli musi być podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego w obecności
organizatora.
Wypełnienie formularza przez uczestnika kąpieli oznacza jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim
informacji przez SMT
w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 133, poz.883).
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