
DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

Niniejszym potwierdzam chęć uczestnictwa w TEŚCIE COOPERA „BIEGAĆ KAŻDY MOŻE” . Oświadczam, że znam zasady przeprowadzenia ww. imprezy i 
zobowiązuję się do ich przestrzegania. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów biegu, wyrażam zgodę na wykorzystanie 
własnego wizerunku (wyniki / statystyki / publikacja w prasie i Internecie/ zdjęcia) w celach promocyjnych miejscowości Zalas. Oświadczam, iż znajduję się 
w dobrym stanie zdrowia, który pozwala mi wziąć udział w TEŚCIE COOPERA „BIEGAĆ KAŻDY MOŻE”. 

  DANE UCZESTNIKA 

IMIĘ I NAZWISKO:  

 

DATA/URODZENIA:  

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

Ja niżej podpisana/podpisany, oświadczam, że jestem rodzicem/prawnym opiekunem osoby wskazanej w górnej części niniejszej deklaracji i wyrażam 
zgodę na jej udział w TEŚCIE COOPERA „BIEGAĆ KAŻDY MOŻE”. Oświadczam, że znam zasady przeprowadzenia TESTU COOPERA „BIEGAĆ KAŻDY MOŻE”. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych ww. osoby w związku z uczestnictwem w Teście (wyniki / statystyki / publikacja w prasie i 
Internecie/ zdjęcia). Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia ww. osoby pozwala jej na udział w TEŚCIE COOPERA „BIEGAC KAŻDY MOŻE”. 

DANE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA 

IMIĘ I NAZWISKO:  

   

ADRES ZAMIESZKANIA:  

 

   

DATA/PODPIS RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA:  
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