
Oświadczenie uczestnika zawodów Polish Open Kaliber odbywających się  

w dniach 26-29.11.2020 roku w Białymstoku 

 

Ja, niżej podpisany („Uczestnik”), w związku z udziałem w zawodach strzeleckich Polish Open Kaliber 

odbywających się w dniach 26-29.11.2020 w Białymstoku („Zawody”) organizowanych przez Klub 

Sportowy Kaliber Białystok, adres: ul. Grunwaldzka 18, 15-893 Białystok, wpisany do rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000253887 („Organizatorzy”) niniejszym: 

 

1. oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Zawodów oraz akceptuję jego postanowienia; 

1. oświadczam, że jestem świadomy wszelkich ryzyk oraz zagrożeń związanych z udziałem 

w Zawodach; 

2. oświadczam, że posiadam dobry stan zdrowia i nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do 

mojego udziału w Zawodach; 

3. oświadczam, że w dniu Zawodów jestem zdrowy, nie wykazuję żadnych objawów zakażenia Covid-19 

ani żadną inną chorobą zakaźną; 

4. oświadczam, że nie jestem w trakcie odbywania obowiązkowej kwarantanny lub izolacji; 

5. oświadczam, że na 14 dni przed Zawodami nie miałem kontaktu z osobą zakażoną Covid-19 ani 

przebywającą na kwarantannie lub w izolacji; 

6. zobowiązuję się przestrzegać wszelkich obowiązujących w dniu Zawodów na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa oraz norm sanitarnych; 

7. zobowiązuję się przestrzegać wszelkich ustalonych przez Organizatorów zasad oraz rozwiązań 

organizacyjnych  mających na celu bezpieczne przeprowadzenie Zawodów; 

8. akceptuję, że Organizatorzy, ani żadna osoba z nimi współpracująca przy organizacji Zawodów nie 

ponoszą odpowiedzialności względem mnie jako Uczestnika za szkody osobowe, rzeczowe 

i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Zawodach; 

9. zrzekam się wszelkich roszczeń względem Organizatorów, prawa dochodzenia prawnego lub 

zwrotnego od Organizatorów, w razie wypadku lub szkody związanej z Zawodami; 

10. wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku oraz danych osobowych jako 

Uczestnika Zawodów, w postaci imienia i nazwiska, w tym w formie zdjęć, nagrań filmowych, 

wywiadów oraz wyników dla własnych potrzeb Organizatorów związanych z promocją Zawodów, 

kolejnych edycji Zawodów w prasie, radiu, telewizji, za pośrednictwem Internetu lub w materiałach 

marketingowych Organizatorów; 

11. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów w celach 

związanych z organizacją Zawodów, publikacją wyników Zawodów podczas Zawodów oraz po ich 

zakończeniu oraz w celach marketingowych. 

 

 

 

 

Imię i Nazwisko: Data: 

(uczestnik lub opiekun prawny 

w przypadku osób niepełnoletnich) 

Podpis: 

…………………………………………………….. ……………………………. 

 

 

………………………………………………. 

 


