OŚWIADCZENIE
ZAWODY W PARKU LINOWYM
12 sierpnia 2020 r.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych i wizerunku (zgodnie z warunkami określonymi
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) przez Organizatora w zakresie i przez okres
niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji imprezy (cel przetwarzania). Przetwarzanie danych,
obejmuje także publikację wizerunku, imienia i nazwiska – w każdy sposób, w jaki publikowana lub
rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów.
Zgoda na wykorzystanie danych osobowych jak i publikacje wizerunku jest dobrowolna, ale niewyrażenie na
to zgody uniemożliwia udział w imprezie.
Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych
z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych
osobowych. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu prz al. Niepodległości 4,
tel. + 48 523555350, e-mail: sekretariat@osir.inowroclaw.pl
Dopuszczone do udziału w imprezie będą wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań do udziału w Zawodach w Skate Parku, lub które złożą własnoręcznie podpisane,
a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego oświadczenie o zdolności do udziału
w zawodach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestników imprezy, którzy nie poinformowali
o złym stanie zdrowia, który uniemożliwiałby udział w zawodach. Organizator nie ubezpiecza uczestników
od NNW.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem ww. zawodów i w pełni go akceptuję.
Oświadczam, że jestem zdolna/y do wzięcia udziału w Zawodach w Parku Linowym, które odbywać się
będą w ramach Wakacji z OSiR w Parku Linowym przy ul. Bocznej w Inowrocławiu. Biorę w nich udział na
własne ryzyko i odpowiedzialność.
Oświadczam, że w ciągu ostatnich 14 dni:
– nie występowały u mnie i innych domowników symptomy infekcji wirusem SARS-CoV-2,
w szczególności temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C,
– nie miałem kontaktu z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
– nie byłem poddany kwarantannie i nie miałem kontaktu z osobą poddaną kwarantannie,
– wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała przez osoby działające w imieniu Organizatora
w chwili wejscia na teren obiektu, na którym odbywa się impreza.
Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Organizatora o wystąpieniu objawów infekcji wirusem
SARS-CoV-2 w terminie 14 dni od dnia imprezy.
Przyjmuję do wiadomości, że pomimo zachowania środków bezpieczeństwa w celu zapobiegania
zakażeniom wirusem SARS-CoV-2, w czasie zawodów (w tym dojazdu i powrotu) może dojść do zakażenia,
za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie będę wnosił z tego tutułu żadnych roszczeń.
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