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Or ga ni za tor, wszyst kie oso by z nim współ pra cu ją ce, a ta kże oso by zwią za ne z prze pro wa dza niem i or ga ni za cją bie gu nie po no szą od -
po wie dzial no ści wzglę dem uczest ni ków za szko dy oso bo we, rze czo we i ma jąt ko we, któ re wy stą pią przed, w trak cie lub po bie gu. Uczest -
ni cy star tu ją na wła sną od po wie dzial ność. Uczest ni czy po no szą od po wie dzial ność cy wil ną i praw ną za wszyst kie szko dy. Przez ak cep ta cję
ni niej szej de kla ra cji uczest ni cy zrze ka ją się pra wa do cho dze nia praw ne go lub zwrot ne go od or ga ni za to ra lub je go zle ce nio bior ców w ra -
zie wy pad ku lub szko dy zwią za nej z za wo da mi. Przyj mu je do wia do mo ści, że w ra zie wy pad ku nie mo gę wno sić żad nych rosz czeń w sto -
sun ku do or ga ni za to ra. Przyj mu ję do wia do mo ści, że na le ży prze strze gać za rzą dzeń słu żb po rząd ko wych oraz wa run ków re gu la mi nu.
Zga dzam się z wa run ka mi uczest nic twa i zgła szam swo je uczest nic two w ww. za wo dach. W przy pad ku star tu osób po ni żej 18 lat wy ma -
ga na jest zgo da ro dzi ca lub opie ku na praw ne go, po przez zło że nie pod pi su. Zdję cia na gra nia, na gra nia fil mo we oraz wy wia dy z mo ją oso -
bą, a ta kże wy ni ki z mo imi da ny mi oso bo wy mi mo gą być wy ko rzy sta ne przez pra sę, ra dio i te le wi zję. Swo im pod pi sem za pew niam, że
za po zna łem się ze wszyst ki mi wa run ka mi re gu la mi nu za wo dów i wy peł ni łem for mu larz zgło sze nio wy zgod nie z praw dą oraz kom plet -
nie. Wy ra żam zgo dę na prze twa rza nie mo ich da nych oso bo wych przez Per spek ty wy Press Sp. z o.o. zgod nie z usta wą z dnia 29 sierp -
nia 1997 r. o ochro nie da nych oso bo wych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). 

Z jakiej jesteś szkoły?

klasa:

Tegoroczny maturzysta 

Student 
Pracuję zawodowo

data urodzenia (DD/MM/RRR): tel.:

pesel.:

ANKIETA

zgloszenie uczestnictwa:Layout 1  2011-04-11  11:21  Strona 1


