XXXII Krapkowicki Bieg Uliczny (10 km), Krapkowice 01 maja 2014 r.
Imię i nazwisko ................................................................................................…............................
Data urodzenia …........................................................., Płeć:

M

K

Miejscowość …............................................................, Kraj …........................................................
Klub …...................................................................................................................
Kategorie dodatkowe:
Mieszkaniec Gminy Krapkowice
Reprezentant Powiatu Krapkowickiego
Reprezentant Opolszczyzny
Osoba Niepełnosprawna
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem 32. Krapkowickiego Biegu Ulicznego i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i stan mojego zdrowia umożliwia udział w 32. Krapkowickim Biegu Ulicznym w dniu 1 maja 2014
roku oraz uczestniczę w biegu na własną odpowiedzialność.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, w celach niezbędnych do realizacji zgłoszeń
na 32. Krapkowicki Bieg Uliczny oraz powiadomień związanych z realizacją zawodów sportowych, w tym publikacji wyników ich udostępniania, z tych
zawodów w formie drukowanej i elektronicznej zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz.926
z późniejszymi zmianami).
Zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystanie mojego wizerunku obecnie i w przyszłości przez organizatorów
32. Krapkowickiego Biegu Ulicznego, dla potrzeb klasyfikacji i promocji.

…..................................................
Miejscowość, data

….................................................
podpis zawodnika
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