
Oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność
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Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w zawodach narciarskich i startuję w nich na własną od-
powiedzialność. Oświadczam, że posiadam ważne ubezpieczenie NNW.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju oświadczam, że znane są mi zagrożenia  związane z przebywa -
niem na terenie stoków narciarskich i biorę z tego tytułu na siebie  pełną odpowiedzialność. Oświadczam, iż
nie jestem chory/a na COVID-19, nie jestem objęty/ta kwarantanną w związku z COVID-19, a także nie mia -
łem/am kontaktu z osobą chorą lub objętą kwarantanną w związku z COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni. oraz
zapoznałem się z zasadami przebywania na stokach narciarskich w czasie stanu epidemii, akceptuję je i zobo-
wiązuję się do ich przestrzegania. 

Oświadczam, że nie byłem czynnym zawodnikiem (nie posiadałem/łam licencji  PZN) przez okres ostatnich
pięciu sezonów (czyli nie miałem/łam licencji w sezonie 2015/2016) lub posiadałem/łam licencje zawodnicze
jako niepełnoletni zawodnik minimum dwa sezony wcześniej tj. ostatni raz w sezonie  2018/2019.

Wyrażam zgodę na:
- przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu w zakresie niezbędnym do
wzięcia udziału w zawodach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.
2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo -
bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
- rozpowszechnianie moich danych osobowych (nazwisko, imię, rok urodzenia) w zakresie umieszczenia mo-
ich danych w publikowanych wynikach zawodów w tym w mediach elektronicznych (strona www, fb, twitter,
instagram itp.),
- rozpowszechnianie mojego wizerunku związanego ze startem w zawodach w tym w mediach elektronicz -
nych (strona www, fb, twitter, instagram itp.) wyłącznie w celach promocyjnych zawodów zgodnie z ustawą z
dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1191).
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