
FORMULARZ REJESTRACYJNY 
V Włodawski Bieg WOŚP - 30.01.2022 r.

 BIEG                      
 NORDIC WALKING                                                                           Numer startowy: ......................

                                                                                                            (nadany w biurze zawodów)

Imię i Nazwisko: .................................................................................     Data ur.: ............................... Płeć: M/K 

Oświadczam, że mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w V Włodawskim Biegu WOŚP organizowanym przez MOSiR 
we Włodawie. Jednocześnie oświadczam, że startuję w nim dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem 
się z treścią regulaminu zawodów i w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte. 

 Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu oraz wizerunku (zdjęcia wykonane w czasie 
zawodów) do celów organizacji i uczestnictwa w zawodach. Zdjęcia z zawodów i wyniki zawodów wraz z danymi osobowymi będą podane do 
publicznej wiadomości na stronie internetowej www.mosir.wlodawa.eu, Facebooku i w prasie. 

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych w tym wizerunku (zdjęcia wykonane w czasie zawodów) innym podmiotom, tj. 
Współorganizatorom biegu:  WDK Włodawa w celu organizacji zawodów, ogłoszenia wyników i zdjęć na stronach internetowych. 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 22-200 Włodawa, ul. Szkolna 4, 
2) kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych - e-mail: mosir.wlodawa@gmail.com, 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia imprezy sportowej i promocji imprez sportowych, 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w imprezie 
sportowej. 

                                                       

                                                                                                                                 
                                                                                                                                          Podpis zawodnika / Opiekuna prawnego: ________________________________________

OŚWIADCZENIE (COVID)
1. Dane osoby uczestnika biorącego udział w V Włodawskim Biegu WOŚP organizowanym przez MOSiR Włodawa: 

_________________________________________________________________________________            
Imię i Nazwisko

2. W przypadku uczestnika niepełnoletniego  proszę podać 
Dane Rodzica / Opiekuna prawnego:

_________________________________________________________                                   ____________________________ 
                                                                 Imię i Nazwisko                                                                                                                                             Tel. Kontaktowy                                                                      

3. Oświadczenie uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego w związku ze stanem epidemii COVID.                                                             
Oświadczam, że w okresie ostatnich 10 dni, poprzedzających złożenie oświadczenia uczestnik/syn/córka/podopieczny: 

1. Jestem/Jest zdrowy, nie występują u niego objawy infekcji, choroby sugerujące chorobę zakaźną.
2.  Nie  zamieszkiwałem/Nie  zamieszkiwał  z  osobą przebywającą  w izolacji  w  warunkach  domowych i  nie  miałem/nie  miał  kontaktu  z osobą
podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przed terminem rozpoczęcia zawodów.
3. Jestem/Jest przygotowany do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz
przestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie przepisów i zasad higieny.

      Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29/8/1997 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim
oświadczeniu. 

Włodawa, 30.01.2022 r.                                                                                            ___________________________________________
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                        Czytelny podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego


