„4. SOSNOWIECKI BIEG POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ”
Oświadczenie o zdolności do udziału w biegu:

Imię i nazwisko osoby biorącej udział w biegu: ....................................................................................................................
Adres: .....................................................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy…….........................................................................................................................................................
Ja niżej podpisany biorę udział w „4. SOSNOWIECKIM BIEGU POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ” w dniu 14.01.2018
organizowanym przez Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec. Jednocześnie oświadczam, ze stan mojego zdrowia
pozwala mi na udział w biegu na dystansie ok. 6 km. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu
„4. SOSNOWIECKI BIEG POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ” oraz jestem świadomy jego postanowień i w pełni je akceptuję.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i utrwalenie wizerunku
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i osoby niepełnoletniej, w tym na zamieszczanie tych danych w
przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatorów na adres mai lowy
zawodników informacji dotyczących wydarzeń sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku oraz udzielam
Organizatorowi nieodpłatnej nieodwołalnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w
szczególności:
Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.
Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do
promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w ww. imprezie.
Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.
Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.

Podpis ..............………………….............................
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