QUADOWE BEZDROŻA 9
Prosimy o bardzo dokładne wypełnienie wszystkich pól formularza:

Kierowca, imię i nazwisko: ………………………………………………… Nr PESEL: …………………………………………………
Seria i nr dokumentu tożsamości: ……………………………… wydany przez: ………………………………………………..…
Miejsce zamieszkania, kod, miejscowość, ul., nr: ……………………………………………………………………………………
Nr telefonu (obowiązkowo): ……………………………………… Adres email: …………………………………………………

Dane pojazdu (marka, model, pojemność, numer rej.): ……………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE
będąc uczestnikiem imprezy pod nazwą Quadowe Bezdroża 9 odbywającej się 9.10.2021r. oświadczam, że:
1. zapoznałem się Regulaminem i akceptuję jego postanowienia, oraz zobowiązuję się do jego bezwzględnego
przestrzegania;
2. mam pełną świadomość, iż uczestnictwo w imprezie może być niebezpieczne i biorę w niej udział na własną
odpowiedzialność;
3. ponoszę wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie szkody, jakie spowoduję sam lub używany przeze
mnie pojazd.
4. zrzekam się wszelkich roszczeń wobec Organizatora, w szczególności oświadczam, iż rezygnuję z prawa do podjęcia
dochodzenia roszczeń na drodze sądowej lub występowania z regresem przeciwko organizatorom, ich agentom,
sponsorom, uczestnikom i pomocnikom, organom władzy, właścicielom terenu, a także wszelkim innym osobom
powiązanym z organizacją imprezy, w związku z wszelkimi wypadkami lub stratami związanymi z impreza, nawet wtedy,
gdy wypadek lub strata były zamierzone lub wynikły z rażącego zaniedbania;
5. przyjmuję do wiadomości, iż Organizator nie ponosi odpowiedzialności za moje działania lub zaniechania;
6. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym dla potrzeb
niezbędnych do realizacji Imprezy oraz celów promocyjnych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie
Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883). Wyrażam zgodę na otrzymywanie od organizatora rajdu ofert oraz
informacji handlowych. Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do wglądu w swoje dane
oraz możliwości ich poprawiania;
7. wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku uwidocznionego w filmach i na fotografiach z Rajdu do celów
związanych z przedstawieniem relacji z imprezy oraz w celach promocyjnych samego Rajdu, jak również w celach
promocyjnych i organizacyjnych Rajdu (identyfikacja wizualna) oraz wszelkich innych imprez organizowanych przez
Organizatora Imprezy/Rajdu, w tym w szczególności na: fotorelacje w prasie, portalach i stronach internetowych,
zamieszczanie w galeriach zdjęć wydawanych przez Organizatora na nośnikach elektronicznych; reprodukcje na:
ulotkach, plakatach, zaproszeniach, naklejkach, banerach, stronach internetowych, w galeriach zdjęć oraz wszelkich
innych materiałach promocyjnych tu niewyszczególnionych. Zgoda na wykorzystanie wizerunku może zostać cofnięta
wyłącznie w formie pisemnej i nie może dotyczyć materiałów już opublikowanych (wydrukowanych, czy opublikowanych
w intrenecie).
8. Nie jestem chory ani nie miałem kontaktu z osobą zakażoną COVID 19.

Czytelny podpis kierowcy:

__________________________________

