
D e k l a r a c j a  u c z e s t n i c t w a   

w otwartych treningach biegowych Studio Sport 

 

Ja, ………………………… (imię i nazwisko), niżej podpisana/y, niniejszym oświadczam, 
że (proszę wybrać właściwą opcję): 

 jestem osobą pełnoletnią, która zamierza brać udział w Treningu 
 mam ukończony 16 rok życia i posiadam pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego 

na udział w Treningu biegowym (proszę załączyć zgodę) 
 jestem przedstawicielem ustawowym Uczestnika ……….. (imię i nazwisko), który 

zamierza brać udział w treningu biegowym pod moim nadzorem 

a ponadto:  

 mój stan zdrowia (stan zdrowia Uczestnika) pozwala na wzięcie aktywnego udziału  
w treningu biegowym i podejmowania wysiłku fizycznego  

 rozumiem, że podczas treningu Organizator nie zapewnia opieki medycznej, 
ubezpieczeń, ochrony, transportu oraz żadnych innych świadczeń niewymienionych 
wprost w Regulaminie lub opisie wydarzenia 

 jestem świadomy, że ze względu na charakter Treningu, miejscem i przebiegiem  
z udziałem w Treningu mogą wiązać się ryzyka, które zostały rozważone i ocenione 

 ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność  za wszelkie ewentualne szkody 
wyrządzone przeze mnie (przez Uczestnika) podczas, w wyniku lub w związku  
z uczestnictwem w Treningu 

 w przypadku jakiejkolwiek szkody poniesionej osobiście przeze mnie (przez 
Uczestnika) nie będę wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora, 
Sponsora oraz Trenerów 

 znam treść Regulaminu otwartych treningów i zobowiązuję się do przestrzegania 
wszystkich jego postanowień 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich (uczestnika Treningu) danych osobowych – 
imienia, nazwiska oraz wizerunku Uczestnika w celach określnych w Regulaminie 

 wyrażam zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie mojego (Uczestnika Treningu) 
wizerunku na zasadach określonych w Regulaminie 

 

 

_________________________     ______________________ 

miejscowość, data     podpis Uczestnika /  

przedstawiciela  

 

 

Możesz wypełnić oświadczenie i przesłać skan na adres sklep@studio-sport.pl lub przynieść na trening. Każdy 
Uczestnik składa jeden raz oświadczenie, chyba ze dojdzie do zmiany przepisów powszechnie obowiązujących lub 
Regulaminu powodującej konieczność wymagania od Uczestników dodatkowych zgód lub oświadczeń. 

 

Niniejsza wersja (ver. 1.0) deklaracji uczestnictwa w otwartych treningach biegowych 
obowiązuje od dnia 02.11.2022 r.  


