
Oświadczam, że nie mam przeciwwskazań lekarskich i zdrowotnych do wzięcia udziału w imprezie rekreacyjnej Wawel Cup w dniach 
14.07.2021-18.07.2021 r. oraz biorę udział wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponoszę związane z tym ryzyko. Rejestrując się do 
biegu przyjmuję do wiadomości, że udział w imprezie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie 
wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), oraz szkód i strat o charakterze majątkowym. 
Jednocześnie akceptuję regulamin/biuletyn Biegu, a w szczególności to, że organizator nie ubezpiecza zawodników na czas zawodów od 
nieszczęśliwych wypadków i nie odpowiada za żadne szkody, tak na osobie, jak i majątkowe, w tym nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy 
pozostawione lub zagubione. Każdy z uczestników powinien zatem we własnym zakresie ubezpieczyć się od takich zdarzeń. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb realizacji procesu 
rejestracji, prezentacji list startowych i wyników zawodów, dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy przez WKS Wawel- 
Sekcja orientacji sportowej z siedzibą w Krakowie, ul. Podchorążych 3, zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), a także na wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach  
informacyjnych, marketingowych i promocyjnych Organizatora. Rozumiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale również 
niezbędne do udziału w zawodach i że mam prawo dostępu do ich treści oraz żądania ich poprawienia. Moje dane osobowe mogą być  
przekazane podmiotom współpracującym przy realizacji imprez sportowych na podstawie umów powierzenia, zgodnie z art. 31 ww. 
ustawy. 
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