OŚWIADCZENIE
1.

2.

3.
4.

Oświadczam, że nie ma u mnie żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, które mogą utrudniać lub uniemożliwić mój udział w zawodach. Zgłaszając
się do biegu, akceptuję następującą klauzulę: „Oświadczam, że organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z moim
udziałem w zawodach. Przyjmuję do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku,
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto przyjmuję do wiadomości,
że z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia czynniki ryzyka. Rozważyłam/-em/ i oceniłam/-em/ zakres
i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuję dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność”.
Oświadczam,
że
zapoznałam/-em/
się
z
Regulaminem,
który
znajduje
się
na
stronie:
www.biegutopca.pl
i w pełni akceptuję jego warunki. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w biegu i zgłaszam swój udział
w 5 edycji Bieruńskiego Biegu „UTOPCA”.
Oświadczam, że będę poruszał się po drogach zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
Oświadczam, że w przypadku zejścia z trasy zgłoszę ten fakt służbom organizatora będącym na trasie zawodów.
Bieruń, 13.01.2019 r……………..….………………………..
(czytelny podpis)
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