
 

 
 

Oświadczenie Opiekuna Prawnego niepełnoletniego Uczestnika biegu Vikings Run 

 

                Ja, …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

              Pesel  

 

1. Jestem Prawnym Opiekunem małoletniego(zwanego dalej UCZESTNIKIEM) 

………………..………………………………………………………… nr PESEL ……………………………………………. i mam pełną 

zdolność do czynności prawnych, w związku z czym wyrażam zgodę na udział Uczestnika w biegu. 

Oświadczam, że nie jestem pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, które mogą mieć 

wpływ na podejmowane przeze mnie decyzje.  

2. Podczas biegu Uczestnik zobowiązuje się stosować do poleceń oraz instrukcji otrzymanych od 

organizatorów i wolontariuszy oraz służb medycznych. 

3. Uczestnik bierze  udział w biegu Vikings Run dobrowolnie oraz świadomie biorąc pod uwagę ryzyko 

związane z charakterem biegu takie jak skaleczenia, otarcia, skręcenia, złamania, wyziębienie lub innych 

niedogodności prowadzących do pogorszenia lub utraty zdrowia lub życia. Jednocześnie biorę pełną 

odpowiedzialność za skutki wystąpienia tych ryzyk i oświadczam, że nie będę zgłaszać jakichkolwiek roszczeń 

z tego tytułu do Organizatora, współpracowników lub innych osób biorących udział w organizacji biegu. 

4. Ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestnika 

komukolwiek podczas, w wyniku lub w związku z jego uczestnictwem w treningu.  

5. W przypadku jakiejkolwiek szkody poniesionej przez Uczestnika ani Uczestnik, ani ja nie będziemy wnosić 

roszczeń z tego tytułu wobec Organizatorów, ich współpracowników i wolontariuszy pracujących podczas 

biegu Vikings Run. Niniejszym zwalniam Organizatorów, ich współpracowników i wolontariuszy ze wszelkiej 

odpowiedzialności za doznane przez Uczestnika szkody, które związane są z jego uczestnictwem w biegu.  

6. Podane przeze mnie dane w zgłoszeniu są prawdziwe. Nie zataiłem żadnej informacji  dotyczącej 

Uczestnika mogącej mieć wpływ na jego bezpieczeństwo podczas biegu. 

7. Zapoznałem się z Regulaminem biegu zamieszczonego na stronie internetowej www.vikingsrun.com/do-

pobrania/ oraz  akceptuję go. 

8. Uczestnik zobowiązuję się po ukończonym biegu, do oddania na mecie chipa służącego do pomiaru czasu. 

Jestem świadomy, że za nie zwrócenie chipa ponoszę opłatę 15 zł. 

 

Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle niniejszego Oświadczenia w związku uczestnictwem w biegu 

Vikings Run rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Organizatora biegu. 

 Oświadczam, że jestem świadomy, że przebieg biegu utrwalany jest na zdjęciach oraz nagraniach. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację przez Organizatorów, sponsorów oraz oficjalnych 

partnerów, wizerunku Uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo w celach promocyjnych. 

Oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą dotyczącą Ochrony danych osobowych zamieszczoną w Polityce 

Prywatności pod adresem www.vikingsrun.com/polityka-prywatnosci/ 

Oświadczam, że rozumiem treść niniejszego dokumentu i w pełni go akceptuję czytelnym podpisem poniżej. 

 

…………………………………………………… …………………………………….. …………………………………………………………. 

Miejscowość    Data    Czytelny podpis  
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