OŚWIADCZENIE
Niniejszym informuję, że działam jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny małoletniego/
małoletniej: (wpisać imię oraz nazwisko) …………………………………………………………………………………
oraz jestem umocowany/ umocowana do składnia oświadczeń woli i wiedzy w jej imieniu.
 NIE
 TAK
………………………………………………………………………………………….
(czytelny podpis)
Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz danych osobowych
dotyczących
małoletniego/
małoletniej,
której/którego
jesteś
przedstawicielem
ustawowym/opiekunem prawnym podanych na etapie rejestracji w profilu zawodnika w celu
udziału w zawodach 7R CST GDYNIA MTB MARATON przez Gdyńskie Centrum Sportu oraz na
przekazanie Twoich danych osobowych oraz małoletniego do podmiotów uczestniczących
w organizacji zawodów na warunkach określonych w Obowiązku informacyjnym.
Jednocześnie oświadczam, ze stan zdrowia osoby małoletniej, za którą biorę odpowiedzialność,
pozwala jej na udział w powyższej imprezie.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu 7R CST GDYNIA MTB MARATON oraz
jestem świadoma/y jego postanowień i w pełni je akceptuję, jako wiążące mnie oraz osobę
małoletnią, nad którą sprawuję opiekę.
 NIE
 TAK
………………………………………………………………………………………….
(czytelny podpis)
W przypadku zaznaczenia opcji „NIE” nie ma możliwości odbioru pakietu startowego oraz udział
w Zawodach 7R CST GDYNIA MTB MARATON będzie niemożliwy.

PEŁNOMOCNICTWO
Niniejszym działając w imieniu małoletniego zawodnika
…...................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
upoważniam Panią/Pana
…...................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
…...................................................................................................................................................................
(dokument poświadczający tożsamość osoby pełnomocnika wraz z numerem, serią /d/o,
paszport, inny)
do odbioru w imieniu małoletniego zawodnika pakietu startowego w ramach imprezy 7R CST
GDYNIA MTB MARATON organizowanej w Gdyni oraz do złożenia w imieniu małoletniego
oświadczeń, które jako przedstawiciel ustawowy potwierdzam, jako zgodne z moją oraz
małoletniego wolą i wiedzą dla potrzeb ww. imprezy oświadczenia potwierdzającego związanie
postanowieniami Regulaminu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących
zawodnika oraz oświadczenia poświadczającego brak przeciwwskazań, w tym natury
zdrowotnej, do udziału w imprezie. Jednocześnie zobowiązuję się powiadomić pełnomocnika, iż
warunkiem odbioru pakietu startowego w imieniu małoletniego zawodnika jest dostarczenie
wraz z pełnomocnictwem oświadczenia przedstawiciela ustawowego wyrażającego zgodę na
udział osoby małoletniej w imprezie oraz zaświadczające zdolność osoby małoletniej do udziału
w imprezie oraz do złożenia w moim imieniu, oświadczenia dla potrzeb ww. imprezy jako
zgodnych z moją wolą.
..............................................................................................
(miejscowość, data)
..............................................................................................
(czytelny podpis przedstawiciela ustawowego małoletniego zawodnika)
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…...................................................................................................................................................................
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GDYNIA MTB MARATON organizowanej w Gdyni oraz do złożenia w imieniu małoletniego
oświadczeń, które jako przedstawiciel ustawowy potwierdzam, jako zgodne z moją oraz
małoletniego wolą i wiedzą dla potrzeb ww. imprezy oświadczenia potwierdzającego związanie
postanowieniami Regulaminu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących
zawodnika oraz oświadczenia poświadczającego brak przeciwwskazań, w tym natury
zdrowotnej, do udziału w imprezie. Jednocześnie zobowiązuję się powiadomić pełnomocnika, iż
warunkiem odbioru pakietu startowego w imieniu małoletniego zawodnika jest dostarczenie
wraz z pełnomocnictwem oświadczenia przedstawiciela ustawowego wyrażającego zgodę na
udział osoby małoletniej w imprezie oraz zaświadczające zdolność osoby małoletniej do udziału
w imprezie oraz do złożenia w moim imieniu, oświadczenia dla potrzeb ww. imprezy jako
zgodnych z moją wolą.
..............................................................................................
(miejscowość, data)
..............................................................................................
(czytelny podpis przedstawiciela ustawowego małoletniego zawodnika)

OŚWIADCZENIE
Niniejszym informuję, że działam jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny małoletniego/
małoletniej: (wpisać imię oraz nazwisko) …………………………………………………………………………………
oraz jestem umocowany/ umocowana do składnia oświadczeń woli i wiedzy w jej imieniu.
 NIE
 TAK
………………………………………………………………………………………….
(czytelny podpis)
Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz danych osobowych
dotyczących
małoletniego/
małoletniej,
której/którego
jesteś
przedstawicielem
ustawowym/opiekunem prawnym podanych na etapie rejestracji w profilu zawodnika w celu
udziału w zawodach 7R CST GDYNIA MTB MARATON przez Gdyńskie Centrum Sportu oraz na
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Jednocześnie oświadczam, ze stan zdrowia osoby małoletniej, za którą biorę odpowiedzialność,
pozwala jej na udział w powyższej imprezie.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu 7R CST GDYNIA MTB MARATON oraz
jestem świadoma/y jego postanowień i w pełni je akceptuję, jako wiążące mnie oraz osobę
małoletnią, nad którą sprawuję opiekę.
 NIE
 TAK
………………………………………………………………………………………….
(czytelny podpis)
W przypadku zaznaczenia opcji „NIE” nie ma możliwości odbioru pakietu startowego oraz udział
w Zawodach 7R CST GDYNIA MTB MARATON będzie niemożliwy.
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małoletniej: (wpisać imię oraz nazwisko) …………………………………………………………………………………
oraz jestem umocowany/ umocowana do składnia oświadczeń woli i wiedzy w jej imieniu.
 NIE
 TAK
………………………………………………………………………………………….
(czytelny podpis)
Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz danych osobowych
dotyczących
małoletniego/
małoletniej,
której/którego
jesteś
przedstawicielem
ustawowym/opiekunem prawnym podanych na etapie rejestracji w profilu zawodnika w celu
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przekazanie Twoich danych osobowych oraz małoletniego do podmiotów uczestniczących
w organizacji zawodów na warunkach określonych w Obowiązku informacyjnym.
Jednocześnie oświadczam, ze stan zdrowia osoby małoletniej, za którą biorę odpowiedzialność,
pozwala jej na udział w powyższej imprezie.
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jestem świadoma/y jego postanowień i w pełni je akceptuję, jako wiążące mnie oraz osobę
małoletnią, nad którą sprawuję opiekę.
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 TAK
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W przypadku zaznaczenia opcji „NIE” nie ma możliwości odbioru pakietu startowego oraz udział
w Zawodach 7R CST GDYNIA MTB MARATON będzie niemożliwy.
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…...................................................................................................................................................................
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…...................................................................................................................................................................
(dokument poświadczający tożsamość osoby pełnomocnika wraz z numerem, serią /d/o,
paszport, inny)
do odbioru w imieniu małoletniego zawodnika pakietu startowego w ramach imprezy 7R CST
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upoważniam Panią/Pana
…...................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
…...................................................................................................................................................................
(dokument poświadczający tożsamość osoby pełnomocnika wraz z numerem, serią /d/o,
paszport, inny)
do odbioru w imieniu małoletniego zawodnika pakietu startowego w ramach imprezy 7R CST
GDYNIA MTB MARATON organizowanej w Gdyni oraz do złożenia w imieniu małoletniego
oświadczeń, które jako przedstawiciel ustawowy potwierdzam, jako zgodne z moją oraz
małoletniego wolą i wiedzą dla potrzeb ww. imprezy oświadczenia potwierdzającego związanie
postanowieniami Regulaminu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących
zawodnika oraz oświadczenia poświadczającego brak przeciwwskazań, w tym natury
zdrowotnej, do udziału w imprezie. Jednocześnie zobowiązuję się powiadomić pełnomocnika, iż
warunkiem odbioru pakietu startowego w imieniu małoletniego zawodnika jest dostarczenie
wraz z pełnomocnictwem oświadczenia przedstawiciela ustawowego wyrażającego zgodę na
udział osoby małoletniej w imprezie oraz zaświadczające zdolność osoby małoletniej do udziału
w imprezie oraz do złożenia w moim imieniu, oświadczenia dla potrzeb ww. imprezy jako
zgodnych z moją wolą.
..............................................................................................
(miejscowość, data)
..............................................................................................
(czytelny podpis przedstawiciela ustawowego małoletniego zawodnika)

OŚWIADCZENIE
Niniejszym informuję, że działam jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny małoletniego/
małoletniej: (wpisać imię oraz nazwisko) …………………………………………………………………………………
oraz jestem umocowany/ umocowana do składnia oświadczeń woli i wiedzy w jej imieniu.
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………………………………………………………………………………………….
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dotyczących
małoletniego/
małoletniej,
której/którego
jesteś
przedstawicielem
ustawowym/opiekunem prawnym podanych na etapie rejestracji w profilu zawodnika w celu
udziału w zawodach 7R CST GDYNIA MTB MARATON przez Gdyńskie Centrum Sportu oraz na
przekazanie Twoich danych osobowych oraz małoletniego do podmiotów uczestniczących
w organizacji zawodów na warunkach określonych w Obowiązku informacyjnym.
Jednocześnie oświadczam, ze stan zdrowia osoby małoletniej, za którą biorę odpowiedzialność,
pozwala jej na udział w powyższej imprezie.
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jestem świadoma/y jego postanowień i w pełni je akceptuję, jako wiążące mnie oraz osobę
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 NIE
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Jednocześnie oświadczam, ze stan zdrowia osoby małoletniej, za którą biorę odpowiedzialność,
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oraz jestem umocowany/ umocowana do składnia oświadczeń woli i wiedzy w jej imieniu.
 NIE
 TAK
………………………………………………………………………………………….
(czytelny podpis)
Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz danych osobowych
dotyczących
małoletniego/
małoletniej,
której/którego
jesteś
przedstawicielem
ustawowym/opiekunem prawnym podanych na etapie rejestracji w profilu zawodnika w celu
udziału w zawodach 7R CST GDYNIA MTB MARATON przez Gdyńskie Centrum Sportu oraz na
przekazanie Twoich danych osobowych oraz małoletniego do podmiotów uczestniczących
w organizacji zawodów na warunkach określonych w Obowiązku informacyjnym.
Jednocześnie oświadczam, ze stan zdrowia osoby małoletniej, za którą biorę odpowiedzialność,
pozwala jej na udział w powyższej imprezie.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu 7R CST GDYNIA MTB MARATON oraz
jestem świadoma/y jego postanowień i w pełni je akceptuję, jako wiążące mnie oraz osobę
małoletnią, nad którą sprawuję opiekę.
 NIE
 TAK
………………………………………………………………………………………….
(czytelny podpis)
W przypadku zaznaczenia opcji „NIE” nie ma możliwości odbioru pakietu startowego oraz udział
w Zawodach 7R CST GDYNIA MTB MARATON będzie niemożliwy.

PEŁNOMOCNICTWO
Niniejszym działając w imieniu małoletniego zawodnika
…...................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
upoważniam Panią/Pana
…...................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
…...................................................................................................................................................................
(dokument poświadczający tożsamość osoby pełnomocnika wraz z numerem, serią /d/o,
paszport, inny)
do odbioru w imieniu małoletniego zawodnika pakietu startowego w ramach imprezy 7R CST
GDYNIA MTB MARATON organizowanej w Gdyni oraz do złożenia w imieniu małoletniego
oświadczeń, które jako przedstawiciel ustawowy potwierdzam, jako zgodne z moją oraz
małoletniego wolą i wiedzą dla potrzeb ww. imprezy oświadczenia potwierdzającego związanie
postanowieniami Regulaminu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących
zawodnika oraz oświadczenia poświadczającego brak przeciwwskazań, w tym natury
zdrowotnej, do udziału w imprezie. Jednocześnie zobowiązuję się powiadomić pełnomocnika, iż
warunkiem odbioru pakietu startowego w imieniu małoletniego zawodnika jest dostarczenie
wraz z pełnomocnictwem oświadczenia przedstawiciela ustawowego wyrażającego zgodę na
udział osoby małoletniej w imprezie oraz zaświadczające zdolność osoby małoletniej do udziału
w imprezie oraz do złożenia w moim imieniu, oświadczenia dla potrzeb ww. imprezy jako
zgodnych z moją wolą.
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…...................................................................................................................................................................
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wraz z pełnomocnictwem oświadczenia przedstawiciela ustawowego wyrażającego zgodę na
udział osoby małoletniej w imprezie oraz zaświadczające zdolność osoby małoletniej do udziału
w imprezie oraz do złożenia w moim imieniu, oświadczenia dla potrzeb ww. imprezy jako
zgodnych z moją wolą.
..............................................................................................
(miejscowość, data)
..............................................................................................
(czytelny podpis przedstawiciela ustawowego małoletniego zawodnika)

OŚWIADCZENIE
Niniejszym informuję, że działam jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny małoletniego/
małoletniej: (wpisać imię oraz nazwisko) …………………………………………………………………………………
oraz jestem umocowany/ umocowana do składnia oświadczeń woli i wiedzy w jej imieniu.
 NIE
 TAK
………………………………………………………………………………………….
(czytelny podpis)
Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz danych osobowych
dotyczących
małoletniego/
małoletniej,
której/którego
jesteś
przedstawicielem
ustawowym/opiekunem prawnym podanych na etapie rejestracji w profilu zawodnika w celu
udziału w zawodach 7R CST GDYNIA MTB MARATON przez Gdyńskie Centrum Sportu oraz na
przekazanie Twoich danych osobowych oraz małoletniego do podmiotów uczestniczących
w organizacji zawodów na warunkach określonych w Obowiązku informacyjnym.
Jednocześnie oświadczam, ze stan zdrowia osoby małoletniej, za którą biorę odpowiedzialność,
pozwala jej na udział w powyższej imprezie.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu 7R CST GDYNIA MTB MARATON oraz
jestem świadoma/y jego postanowień i w pełni je akceptuję, jako wiążące mnie oraz osobę
małoletnią, nad którą sprawuję opiekę.
 NIE
 TAK
………………………………………………………………………………………….
(czytelny podpis)
W przypadku zaznaczenia opcji „NIE” nie ma możliwości odbioru pakietu startowego oraz udział
w Zawodach 7R CST GDYNIA MTB MARATON będzie niemożliwy.

PEŁNOMOCNICTWO
Niniejszym działając w imieniu małoletniego zawodnika
…...................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
upoważniam Panią/Pana
…...................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
…...................................................................................................................................................................
(dokument poświadczający tożsamość osoby pełnomocnika wraz z numerem, serią /d/o,
paszport, inny)
do odbioru w imieniu małoletniego zawodnika pakietu startowego w ramach imprezy 7R CST
GDYNIA MTB MARATON organizowanej w Gdyni oraz do złożenia w imieniu małoletniego
oświadczeń, które jako przedstawiciel ustawowy potwierdzam, jako zgodne z moją oraz
małoletniego wolą i wiedzą dla potrzeb ww. imprezy oświadczenia potwierdzającego związanie
postanowieniami Regulaminu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących
zawodnika oraz oświadczenia poświadczającego brak przeciwwskazań, w tym natury
zdrowotnej, do udziału w imprezie. Jednocześnie zobowiązuję się powiadomić pełnomocnika, iż
warunkiem odbioru pakietu startowego w imieniu małoletniego zawodnika jest dostarczenie
wraz z pełnomocnictwem oświadczenia przedstawiciela ustawowego wyrażającego zgodę na
udział osoby małoletniej w imprezie oraz zaświadczające zdolność osoby małoletniej do udziału
w imprezie oraz do złożenia w moim imieniu, oświadczenia dla potrzeb ww. imprezy jako
zgodnych z moją wolą.
..............................................................................................
(miejscowość, data)
..............................................................................................
(czytelny podpis przedstawiciela ustawowego małoletniego zawodnika)

OŚWIADCZENIE
Niniejszym informuję, że działam jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny małoletniego/
małoletniej: (wpisać imię oraz nazwisko) …………………………………………………………………………………
oraz jestem umocowany/ umocowana do składnia oświadczeń woli i wiedzy w jej imieniu.
 NIE
 TAK
………………………………………………………………………………………….
(czytelny podpis)
Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz danych osobowych
dotyczących
małoletniego/
małoletniej,
której/którego
jesteś
przedstawicielem
ustawowym/opiekunem prawnym podanych na etapie rejestracji w profilu zawodnika w celu
udziału w zawodach 7R CST GDYNIA MTB MARATON przez Gdyńskie Centrum Sportu oraz na
przekazanie Twoich danych osobowych oraz małoletniego do podmiotów uczestniczących
w organizacji zawodów na warunkach określonych w Obowiązku informacyjnym.
Jednocześnie oświadczam, ze stan zdrowia osoby małoletniej, za którą biorę odpowiedzialność,
pozwala jej na udział w powyższej imprezie.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu 7R CST GDYNIA MTB MARATON oraz
jestem świadoma/y jego postanowień i w pełni je akceptuję, jako wiążące mnie oraz osobę
małoletnią, nad którą sprawuję opiekę.
 NIE
 TAK
………………………………………………………………………………………….
(czytelny podpis)
W przypadku zaznaczenia opcji „NIE” nie ma możliwości odbioru pakietu startowego oraz udział
w Zawodach 7R CST GDYNIA MTB MARATON będzie niemożliwy.

PEŁNOMOCNICTWO
Niniejszym działając w imieniu małoletniego zawodnika
…...................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
upoważniam Panią/Pana
…...................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
…...................................................................................................................................................................
(dokument poświadczający tożsamość osoby pełnomocnika wraz z numerem, serią /d/o,
paszport, inny)
do odbioru w imieniu małoletniego zawodnika pakietu startowego w ramach imprezy 7R CST
GDYNIA MTB MARATON organizowanej w Gdyni oraz do złożenia w imieniu małoletniego
oświadczeń, które jako przedstawiciel ustawowy potwierdzam, jako zgodne z moją oraz
małoletniego wolą i wiedzą dla potrzeb ww. imprezy oświadczenia potwierdzającego związanie
postanowieniami Regulaminu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących
zawodnika oraz oświadczenia poświadczającego brak przeciwwskazań, w tym natury
zdrowotnej, do udziału w imprezie. Jednocześnie zobowiązuję się powiadomić pełnomocnika, iż
warunkiem odbioru pakietu startowego w imieniu małoletniego zawodnika jest dostarczenie
wraz z pełnomocnictwem oświadczenia przedstawiciela ustawowego wyrażającego zgodę na
udział osoby małoletniej w imprezie oraz zaświadczające zdolność osoby małoletniej do udziału
w imprezie oraz do złożenia w moim imieniu, oświadczenia dla potrzeb ww. imprezy jako
zgodnych z moją wolą.
..............................................................................................
(miejscowość, data)
..............................................................................................
(czytelny podpis przedstawiciela ustawowego małoletniego zawodnika)

OŚWIADCZENIE
Niniejszym informuję, że działam jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny małoletniego/
małoletniej: (wpisać imię oraz nazwisko) …………………………………………………………………………………
oraz jestem umocowany/ umocowana do składnia oświadczeń woli i wiedzy w jej imieniu.
 NIE
 TAK
………………………………………………………………………………………….
(czytelny podpis)
Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz danych osobowych
dotyczących
małoletniego/
małoletniej,
której/którego
jesteś
przedstawicielem
ustawowym/opiekunem prawnym podanych na etapie rejestracji w profilu zawodnika w celu
udziału w zawodach 7R CST GDYNIA MTB MARATON przez Gdyńskie Centrum Sportu oraz na
przekazanie Twoich danych osobowych oraz małoletniego do podmiotów uczestniczących
w organizacji zawodów na warunkach określonych w Obowiązku informacyjnym.
Jednocześnie oświadczam, ze stan zdrowia osoby małoletniej, za którą biorę odpowiedzialność,
pozwala jej na udział w powyższej imprezie.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu 7R CST GDYNIA MTB MARATON oraz
jestem świadoma/y jego postanowień i w pełni je akceptuję, jako wiążące mnie oraz osobę
małoletnią, nad którą sprawuję opiekę.
 NIE
 TAK
………………………………………………………………………………………….
(czytelny podpis)
W przypadku zaznaczenia opcji „NIE” nie ma możliwości odbioru pakietu startowego oraz udział
w Zawodach 7R CST GDYNIA MTB MARATON będzie niemożliwy.

PEŁNOMOCNICTWO
Niniejszym działając w imieniu małoletniego zawodnika
…...................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
upoważniam Panią/Pana
…...................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
…...................................................................................................................................................................
(dokument poświadczający tożsamość osoby pełnomocnika wraz z numerem, serią /d/o,
paszport, inny)
do odbioru w imieniu małoletniego zawodnika pakietu startowego w ramach imprezy 7R CST
GDYNIA MTB MARATON organizowanej w Gdyni oraz do złożenia w imieniu małoletniego
oświadczeń, które jako przedstawiciel ustawowy potwierdzam, jako zgodne z moją oraz
małoletniego wolą i wiedzą dla potrzeb ww. imprezy oświadczenia potwierdzającego związanie
postanowieniami Regulaminu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących
zawodnika oraz oświadczenia poświadczającego brak przeciwwskazań, w tym natury
zdrowotnej, do udziału w imprezie. Jednocześnie zobowiązuję się powiadomić pełnomocnika, iż
warunkiem odbioru pakietu startowego w imieniu małoletniego zawodnika jest dostarczenie
wraz z pełnomocnictwem oświadczenia przedstawiciela ustawowego wyrażającego zgodę na
udział osoby małoletniej w imprezie oraz zaświadczające zdolność osoby małoletniej do udziału
w imprezie oraz do złożenia w moim imieniu, oświadczenia dla potrzeb ww. imprezy jako
zgodnych z moją wolą.
..............................................................................................
(miejscowość, data)
..............................................................................................
(czytelny podpis przedstawiciela ustawowego małoletniego zawodnika)

OŚWIADCZENIE
Niniejszym informuję, że działam jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny małoletniego/
małoletniej: (wpisać imię oraz nazwisko) …………………………………………………………………………………
oraz jestem umocowany/ umocowana do składnia oświadczeń woli i wiedzy w jej imieniu.
 NIE
 TAK
………………………………………………………………………………………….
(czytelny podpis)
Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz danych osobowych
dotyczących
małoletniego/
małoletniej,
której/którego
jesteś
przedstawicielem
ustawowym/opiekunem prawnym podanych na etapie rejestracji w profilu zawodnika w celu
udziału w zawodach 7R CST GDYNIA MTB MARATON przez Gdyńskie Centrum Sportu oraz na
przekazanie Twoich danych osobowych oraz małoletniego do podmiotów uczestniczących
w organizacji zawodów na warunkach określonych w Obowiązku informacyjnym.
Jednocześnie oświadczam, ze stan zdrowia osoby małoletniej, za którą biorę odpowiedzialność,
pozwala jej na udział w powyższej imprezie.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu 7R CST GDYNIA MTB MARATON oraz
jestem świadoma/y jego postanowień i w pełni je akceptuję, jako wiążące mnie oraz osobę
małoletnią, nad którą sprawuję opiekę.
 NIE
 TAK
………………………………………………………………………………………….
(czytelny podpis)
W przypadku zaznaczenia opcji „NIE” nie ma możliwości odbioru pakietu startowego oraz udział
w Zawodach 7R CST GDYNIA MTB MARATON będzie niemożliwy.

PEŁNOMOCNICTWO
Niniejszym działając w imieniu małoletniego zawodnika
…...................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
upoważniam Panią/Pana
…...................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
…...................................................................................................................................................................
(dokument poświadczający tożsamość osoby pełnomocnika wraz z numerem, serią /d/o,
paszport, inny)
do odbioru w imieniu małoletniego zawodnika pakietu startowego w ramach imprezy 7R CST
GDYNIA MTB MARATON organizowanej w Gdyni oraz do złożenia w imieniu małoletniego
oświadczeń, które jako przedstawiciel ustawowy potwierdzam, jako zgodne z moją oraz
małoletniego wolą i wiedzą dla potrzeb ww. imprezy oświadczenia potwierdzającego związanie
postanowieniami Regulaminu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących
zawodnika oraz oświadczenia poświadczającego brak przeciwwskazań, w tym natury
zdrowotnej, do udziału w imprezie. Jednocześnie zobowiązuję się powiadomić pełnomocnika, iż
warunkiem odbioru pakietu startowego w imieniu małoletniego zawodnika jest dostarczenie
wraz z pełnomocnictwem oświadczenia przedstawiciela ustawowego wyrażającego zgodę na
udział osoby małoletniej w imprezie oraz zaświadczające zdolność osoby małoletniej do udziału
w imprezie oraz do złożenia w moim imieniu, oświadczenia dla potrzeb ww. imprezy jako
zgodnych z moją wolą.
..............................................................................................
(miejscowość, data)
..............................................................................................
(czytelny podpis przedstawiciela ustawowego małoletniego zawodnika)

OŚWIADCZENIE
Niniejszym informuję, że działam jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny małoletniego/
małoletniej: (wpisać imię oraz nazwisko) …………………………………………………………………………………
oraz jestem umocowany/ umocowana do składnia oświadczeń woli i wiedzy w jej imieniu.
 NIE
 TAK
………………………………………………………………………………………….
(czytelny podpis)
Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz danych osobowych
dotyczących
małoletniego/
małoletniej,
której/którego
jesteś
przedstawicielem
ustawowym/opiekunem prawnym podanych na etapie rejestracji w profilu zawodnika w celu
udziału w zawodach 7R CST GDYNIA MTB MARATON przez Gdyńskie Centrum Sportu oraz na
przekazanie Twoich danych osobowych oraz małoletniego do podmiotów uczestniczących
w organizacji zawodów na warunkach określonych w Obowiązku informacyjnym.
Jednocześnie oświadczam, ze stan zdrowia osoby małoletniej, za którą biorę odpowiedzialność,
pozwala jej na udział w powyższej imprezie.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu 7R CST GDYNIA MTB MARATON oraz
jestem świadoma/y jego postanowień i w pełni je akceptuję, jako wiążące mnie oraz osobę
małoletnią, nad którą sprawuję opiekę.
 NIE
 TAK
………………………………………………………………………………………….
(czytelny podpis)
W przypadku zaznaczenia opcji „NIE” nie ma możliwości odbioru pakietu startowego oraz udział
w Zawodach 7R CST GDYNIA MTB MARATON będzie niemożliwy.

PEŁNOMOCNICTWO
Niniejszym działając w imieniu małoletniego zawodnika
…...................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
upoważniam Panią/Pana
…...................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
…...................................................................................................................................................................
(dokument poświadczający tożsamość osoby pełnomocnika wraz z numerem, serią /d/o,
paszport, inny)
do odbioru w imieniu małoletniego zawodnika pakietu startowego w ramach imprezy 7R CST
GDYNIA MTB MARATON organizowanej w Gdyni oraz do złożenia w imieniu małoletniego
oświadczeń, które jako przedstawiciel ustawowy potwierdzam, jako zgodne z moją oraz
małoletniego wolą i wiedzą dla potrzeb ww. imprezy oświadczenia potwierdzającego związanie
postanowieniami Regulaminu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących
zawodnika oraz oświadczenia poświadczającego brak przeciwwskazań, w tym natury
zdrowotnej, do udziału w imprezie. Jednocześnie zobowiązuję się powiadomić pełnomocnika, iż
warunkiem odbioru pakietu startowego w imieniu małoletniego zawodnika jest dostarczenie
wraz z pełnomocnictwem oświadczenia przedstawiciela ustawowego wyrażającego zgodę na
udział osoby małoletniej w imprezie oraz zaświadczające zdolność osoby małoletniej do udziału
w imprezie oraz do złożenia w moim imieniu, oświadczenia dla potrzeb ww. imprezy jako
zgodnych z moją wolą.
..............................................................................................
(miejscowość, data)
..............................................................................................
(czytelny podpis przedstawiciela ustawowego małoletniego zawodnika)

OŚWIADCZENIE
Niniejszym informuję, że działam jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny małoletniego/
małoletniej: (wpisać imię oraz nazwisko) …………………………………………………………………………………
oraz jestem umocowany/ umocowana do składnia oświadczeń woli i wiedzy w jej imieniu.
 NIE
 TAK
………………………………………………………………………………………….
(czytelny podpis)
Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz danych osobowych
dotyczących
małoletniego/
małoletniej,
której/którego
jesteś
przedstawicielem
ustawowym/opiekunem prawnym podanych na etapie rejestracji w profilu zawodnika w celu
udziału w zawodach 7R CST GDYNIA MTB MARATON przez Gdyńskie Centrum Sportu oraz na
przekazanie Twoich danych osobowych oraz małoletniego do podmiotów uczestniczących
w organizacji zawodów na warunkach określonych w Obowiązku informacyjnym.
Jednocześnie oświadczam, ze stan zdrowia osoby małoletniej, za którą biorę odpowiedzialność,
pozwala jej na udział w powyższej imprezie.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu 7R CST GDYNIA MTB MARATON oraz
jestem świadoma/y jego postanowień i w pełni je akceptuję, jako wiążące mnie oraz osobę
małoletnią, nad którą sprawuję opiekę.
 NIE
 TAK
………………………………………………………………………………………….
(czytelny podpis)
W przypadku zaznaczenia opcji „NIE” nie ma możliwości odbioru pakietu startowego oraz udział
w Zawodach 7R CST GDYNIA MTB MARATON będzie niemożliwy.

PEŁNOMOCNICTWO
Niniejszym działając w imieniu małoletniego zawodnika
…...................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
upoważniam Panią/Pana
…...................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
…...................................................................................................................................................................
(dokument poświadczający tożsamość osoby pełnomocnika wraz z numerem, serią /d/o,
paszport, inny)
do odbioru w imieniu małoletniego zawodnika pakietu startowego w ramach imprezy 7R CST
GDYNIA MTB MARATON organizowanej w Gdyni oraz do złożenia w imieniu małoletniego
oświadczeń, które jako przedstawiciel ustawowy potwierdzam, jako zgodne z moją oraz
małoletniego wolą i wiedzą dla potrzeb ww. imprezy oświadczenia potwierdzającego związanie
postanowieniami Regulaminu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących
zawodnika oraz oświadczenia poświadczającego brak przeciwwskazań, w tym natury
zdrowotnej, do udziału w imprezie. Jednocześnie zobowiązuję się powiadomić pełnomocnika, iż
warunkiem odbioru pakietu startowego w imieniu małoletniego zawodnika jest dostarczenie
wraz z pełnomocnictwem oświadczenia przedstawiciela ustawowego wyrażającego zgodę na
udział osoby małoletniej w imprezie oraz zaświadczające zdolność osoby małoletniej do udziału
w imprezie oraz do złożenia w moim imieniu, oświadczenia dla potrzeb ww. imprezy jako
zgodnych z moją wolą.
..............................................................................................
(miejscowość, data)
..............................................................................................
(czytelny podpis przedstawiciela ustawowego małoletniego zawodnika)

OŚWIADCZENIE
Niniejszym informuję, że działam jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny małoletniego/
małoletniej: (wpisać imię oraz nazwisko) …………………………………………………………………………………
oraz jestem umocowany/ umocowana do składnia oświadczeń woli i wiedzy w jej imieniu.
 NIE
 TAK
………………………………………………………………………………………….
(czytelny podpis)
Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz danych osobowych
dotyczących
małoletniego/
małoletniej,
której/którego
jesteś
przedstawicielem
ustawowym/opiekunem prawnym podanych na etapie rejestracji w profilu zawodnika w celu
udziału w zawodach 7R CST GDYNIA MTB MARATON przez Gdyńskie Centrum Sportu oraz na
przekazanie Twoich danych osobowych oraz małoletniego do podmiotów uczestniczących
w organizacji zawodów na warunkach określonych w Obowiązku informacyjnym.
Jednocześnie oświadczam, ze stan zdrowia osoby małoletniej, za którą biorę odpowiedzialność,
pozwala jej na udział w powyższej imprezie.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu 7R CST GDYNIA MTB MARATON oraz
jestem świadoma/y jego postanowień i w pełni je akceptuję, jako wiążące mnie oraz osobę
małoletnią, nad którą sprawuję opiekę.
 NIE
 TAK
………………………………………………………………………………………….
(czytelny podpis)
W przypadku zaznaczenia opcji „NIE” nie ma możliwości odbioru pakietu startowego oraz udział
w Zawodach 7R CST GDYNIA MTB MARATON będzie niemożliwy.
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zgodnych z moją wolą.
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(miejscowość, data)
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OŚWIADCZENIE
Niniejszym informuję, że działam jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny małoletniego/
małoletniej: (wpisać imię oraz nazwisko) …………………………………………………………………………………
oraz jestem umocowany/ umocowana do składnia oświadczeń woli i wiedzy w jej imieniu.
 NIE
 TAK
………………………………………………………………………………………….
(czytelny podpis)
Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz danych osobowych
dotyczących
małoletniego/
małoletniej,
której/którego
jesteś
przedstawicielem
ustawowym/opiekunem prawnym podanych na etapie rejestracji w profilu zawodnika w celu
udziału w zawodach 7R CST GDYNIA MTB MARATON przez Gdyńskie Centrum Sportu oraz na
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małoletnią, nad którą sprawuję opiekę.
 NIE
 TAK
………………………………………………………………………………………….
(czytelny podpis)
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…...................................................................................................................................................................
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warunkiem odbioru pakietu startowego w imieniu małoletniego zawodnika jest dostarczenie
wraz z pełnomocnictwem oświadczenia przedstawiciela ustawowego wyrażającego zgodę na
udział osoby małoletniej w imprezie oraz zaświadczające zdolność osoby małoletniej do udziału
w imprezie oraz do złożenia w moim imieniu, oświadczenia dla potrzeb ww. imprezy jako
zgodnych z moją wolą.
..............................................................................................
(miejscowość, data)
..............................................................................................
(czytelny podpis przedstawiciela ustawowego małoletniego zawodnika)

OŚWIADCZENIE
Niniejszym informuję, że działam jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny małoletniego/
małoletniej: (wpisać imię oraz nazwisko) …………………………………………………………………………………
oraz jestem umocowany/ umocowana do składnia oświadczeń woli i wiedzy w jej imieniu.
 NIE
 TAK
………………………………………………………………………………………….
(czytelny podpis)
Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz danych osobowych
dotyczących
małoletniego/
małoletniej,
której/którego
jesteś
przedstawicielem
ustawowym/opiekunem prawnym podanych na etapie rejestracji w profilu zawodnika w celu
udziału w zawodach 7R CST GDYNIA MTB MARATON przez Gdyńskie Centrum Sportu oraz na
przekazanie Twoich danych osobowych oraz małoletniego do podmiotów uczestniczących
w organizacji zawodów na warunkach określonych w Obowiązku informacyjnym.
Jednocześnie oświadczam, ze stan zdrowia osoby małoletniej, za którą biorę odpowiedzialność,
pozwala jej na udział w powyższej imprezie.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu 7R CST GDYNIA MTB MARATON oraz
jestem świadoma/y jego postanowień i w pełni je akceptuję, jako wiążące mnie oraz osobę
małoletnią, nad którą sprawuję opiekę.
 NIE
 TAK
………………………………………………………………………………………….
(czytelny podpis)
W przypadku zaznaczenia opcji „NIE” nie ma możliwości odbioru pakietu startowego oraz udział
w Zawodach 7R CST GDYNIA MTB MARATON będzie niemożliwy.

PEŁNOMOCNICTWO
Niniejszym działając w imieniu małoletniego zawodnika
…...................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
upoważniam Panią/Pana
…...................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
…...................................................................................................................................................................
(dokument poświadczający tożsamość osoby pełnomocnika wraz z numerem, serią /d/o,
paszport, inny)
do odbioru w imieniu małoletniego zawodnika pakietu startowego w ramach imprezy 7R CST
GDYNIA MTB MARATON organizowanej w Gdyni oraz do złożenia w imieniu małoletniego
oświadczeń, które jako przedstawiciel ustawowy potwierdzam, jako zgodne z moją oraz
małoletniego wolą i wiedzą dla potrzeb ww. imprezy oświadczenia potwierdzającego związanie
postanowieniami Regulaminu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących
zawodnika oraz oświadczenia poświadczającego brak przeciwwskazań, w tym natury
zdrowotnej, do udziału w imprezie. Jednocześnie zobowiązuję się powiadomić pełnomocnika, iż
warunkiem odbioru pakietu startowego w imieniu małoletniego zawodnika jest dostarczenie
wraz z pełnomocnictwem oświadczenia przedstawiciela ustawowego wyrażającego zgodę na
udział osoby małoletniej w imprezie oraz zaświadczające zdolność osoby małoletniej do udziału
w imprezie oraz do złożenia w moim imieniu, oświadczenia dla potrzeb ww. imprezy jako
zgodnych z moją wolą.
..............................................................................................
(miejscowość, data)
..............................................................................................
(czytelny podpis przedstawiciela ustawowego małoletniego zawodnika)

OŚWIADCZENIE
Niniejszym informuję, że działam jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny małoletniego/
małoletniej: (wpisać imię oraz nazwisko) …………………………………………………………………………………
oraz jestem umocowany/ umocowana do składnia oświadczeń woli i wiedzy w jej imieniu.
 NIE
 TAK
………………………………………………………………………………………….
(czytelny podpis)
Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz danych osobowych
dotyczących
małoletniego/
małoletniej,
której/którego
jesteś
przedstawicielem
ustawowym/opiekunem prawnym podanych na etapie rejestracji w profilu zawodnika w celu
udziału w zawodach 7R CST GDYNIA MTB MARATON przez Gdyńskie Centrum Sportu oraz na
przekazanie Twoich danych osobowych oraz małoletniego do podmiotów uczestniczących
w organizacji zawodów na warunkach określonych w Obowiązku informacyjnym.
Jednocześnie oświadczam, ze stan zdrowia osoby małoletniej, za którą biorę odpowiedzialność,
pozwala jej na udział w powyższej imprezie.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu 7R CST GDYNIA MTB MARATON oraz
jestem świadoma/y jego postanowień i w pełni je akceptuję, jako wiążące mnie oraz osobę
małoletnią, nad którą sprawuję opiekę.
 NIE
 TAK
………………………………………………………………………………………….
(czytelny podpis)
W przypadku zaznaczenia opcji „NIE” nie ma możliwości odbioru pakietu startowego oraz udział
w Zawodach 7R CST GDYNIA MTB MARATON będzie niemożliwy.

PEŁNOMOCNICTWO
Niniejszym działając w imieniu małoletniego zawodnika
…...................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
upoważniam Panią/Pana
…...................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
…...................................................................................................................................................................
(dokument poświadczający tożsamość osoby pełnomocnika wraz z numerem, serią /d/o,
paszport, inny)
do odbioru w imieniu małoletniego zawodnika pakietu startowego w ramach imprezy 7R CST
GDYNIA MTB MARATON organizowanej w Gdyni oraz do złożenia w imieniu małoletniego
oświadczeń, które jako przedstawiciel ustawowy potwierdzam, jako zgodne z moją oraz
małoletniego wolą i wiedzą dla potrzeb ww. imprezy oświadczenia potwierdzającego związanie
postanowieniami Regulaminu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących
zawodnika oraz oświadczenia poświadczającego brak przeciwwskazań, w tym natury
zdrowotnej, do udziału w imprezie. Jednocześnie zobowiązuję się powiadomić pełnomocnika, iż
warunkiem odbioru pakietu startowego w imieniu małoletniego zawodnika jest dostarczenie
wraz z pełnomocnictwem oświadczenia przedstawiciela ustawowego wyrażającego zgodę na
udział osoby małoletniej w imprezie oraz zaświadczające zdolność osoby małoletniej do udziału
w imprezie oraz do złożenia w moim imieniu, oświadczenia dla potrzeb ww. imprezy jako
zgodnych z moją wolą.
..............................................................................................
(miejscowość, data)
..............................................................................................
(czytelny podpis przedstawiciela ustawowego małoletniego zawodnika)

OŚWIADCZENIE
Niniejszym informuję, że działam jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny małoletniego/
małoletniej: (wpisać imię oraz nazwisko) …………………………………………………………………………………
oraz jestem umocowany/ umocowana do składnia oświadczeń woli i wiedzy w jej imieniu.
 NIE
 TAK
………………………………………………………………………………………….
(czytelny podpis)
Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz danych osobowych
dotyczących
małoletniego/
małoletniej,
której/którego
jesteś
przedstawicielem
ustawowym/opiekunem prawnym podanych na etapie rejestracji w profilu zawodnika w celu
udziału w zawodach 7R CST GDYNIA MTB MARATON przez Gdyńskie Centrum Sportu oraz na
przekazanie Twoich danych osobowych oraz małoletniego do podmiotów uczestniczących
w organizacji zawodów na warunkach określonych w Obowiązku informacyjnym.
Jednocześnie oświadczam, ze stan zdrowia osoby małoletniej, za którą biorę odpowiedzialność,
pozwala jej na udział w powyższej imprezie.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu 7R CST GDYNIA MTB MARATON oraz
jestem świadoma/y jego postanowień i w pełni je akceptuję, jako wiążące mnie oraz osobę
małoletnią, nad którą sprawuję opiekę.
 NIE
 TAK
………………………………………………………………………………………….
(czytelny podpis)
W przypadku zaznaczenia opcji „NIE” nie ma możliwości odbioru pakietu startowego oraz udział
w Zawodach 7R CST GDYNIA MTB MARATON będzie niemożliwy.

PEŁNOMOCNICTWO
Niniejszym działając w imieniu małoletniego zawodnika
…...................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
upoważniam Panią/Pana
…...................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
…...................................................................................................................................................................
(dokument poświadczający tożsamość osoby pełnomocnika wraz z numerem, serią /d/o,
paszport, inny)
do odbioru w imieniu małoletniego zawodnika pakietu startowego w ramach imprezy 7R CST
GDYNIA MTB MARATON organizowanej w Gdyni oraz do złożenia w imieniu małoletniego
oświadczeń, które jako przedstawiciel ustawowy potwierdzam, jako zgodne z moją oraz
małoletniego wolą i wiedzą dla potrzeb ww. imprezy oświadczenia potwierdzającego związanie
postanowieniami Regulaminu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących
zawodnika oraz oświadczenia poświadczającego brak przeciwwskazań, w tym natury
zdrowotnej, do udziału w imprezie. Jednocześnie zobowiązuję się powiadomić pełnomocnika, iż
warunkiem odbioru pakietu startowego w imieniu małoletniego zawodnika jest dostarczenie
wraz z pełnomocnictwem oświadczenia przedstawiciela ustawowego wyrażającego zgodę na
udział osoby małoletniej w imprezie oraz zaświadczające zdolność osoby małoletniej do udziału
w imprezie oraz do złożenia w moim imieniu, oświadczenia dla potrzeb ww. imprezy jako
zgodnych z moją wolą.
..............................................................................................
(miejscowość, data)
..............................................................................................
(czytelny podpis przedstawiciela ustawowego małoletniego zawodnika)

OŚWIADCZENIE
Niniejszym informuję, że działam jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny małoletniego/
małoletniej: (wpisać imię oraz nazwisko) …………………………………………………………………………………
oraz jestem umocowany/ umocowana do składnia oświadczeń woli i wiedzy w jej imieniu.
 NIE
 TAK
………………………………………………………………………………………….
(czytelny podpis)
Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz danych osobowych
dotyczących
małoletniego/
małoletniej,
której/którego
jesteś
przedstawicielem
ustawowym/opiekunem prawnym podanych na etapie rejestracji w profilu zawodnika w celu
udziału w zawodach 7R CST GDYNIA MTB MARATON przez Gdyńskie Centrum Sportu oraz na
przekazanie Twoich danych osobowych oraz małoletniego do podmiotów uczestniczących
w organizacji zawodów na warunkach określonych w Obowiązku informacyjnym.
Jednocześnie oświadczam, ze stan zdrowia osoby małoletniej, za którą biorę odpowiedzialność,
pozwala jej na udział w powyższej imprezie.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu 7R CST GDYNIA MTB MARATON oraz
jestem świadoma/y jego postanowień i w pełni je akceptuję, jako wiążące mnie oraz osobę
małoletnią, nad którą sprawuję opiekę.
 NIE
 TAK
………………………………………………………………………………………….
(czytelny podpis)
W przypadku zaznaczenia opcji „NIE” nie ma możliwości odbioru pakietu startowego oraz udział
w Zawodach 7R CST GDYNIA MTB MARATON będzie niemożliwy.

PEŁNOMOCNICTWO
Niniejszym działając w imieniu małoletniego zawodnika
…...................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
upoważniam Panią/Pana
…...................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
…...................................................................................................................................................................
(dokument poświadczający tożsamość osoby pełnomocnika wraz z numerem, serią /d/o,
paszport, inny)
do odbioru w imieniu małoletniego zawodnika pakietu startowego w ramach imprezy 7R CST
GDYNIA MTB MARATON organizowanej w Gdyni oraz do złożenia w imieniu małoletniego
oświadczeń, które jako przedstawiciel ustawowy potwierdzam, jako zgodne z moją oraz
małoletniego wolą i wiedzą dla potrzeb ww. imprezy oświadczenia potwierdzającego związanie
postanowieniami Regulaminu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących
zawodnika oraz oświadczenia poświadczającego brak przeciwwskazań, w tym natury
zdrowotnej, do udziału w imprezie. Jednocześnie zobowiązuję się powiadomić pełnomocnika, iż
warunkiem odbioru pakietu startowego w imieniu małoletniego zawodnika jest dostarczenie
wraz z pełnomocnictwem oświadczenia przedstawiciela ustawowego wyrażającego zgodę na
udział osoby małoletniej w imprezie oraz zaświadczające zdolność osoby małoletniej do udziału
w imprezie oraz do złożenia w moim imieniu, oświadczenia dla potrzeb ww. imprezy jako
zgodnych z moją wolą.
..............................................................................................
(miejscowość, data)
..............................................................................................
(czytelny podpis przedstawiciela ustawowego małoletniego zawodnika)

OŚWIADCZENIE
Niniejszym informuję, że działam jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny małoletniego/
małoletniej: (wpisać imię oraz nazwisko) …………………………………………………………………………………
oraz jestem umocowany/ umocowana do składnia oświadczeń woli i wiedzy w jej imieniu.
 NIE
 TAK
………………………………………………………………………………………….
(czytelny podpis)
Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz danych osobowych
dotyczących
małoletniego/
małoletniej,
której/którego
jesteś
przedstawicielem
ustawowym/opiekunem prawnym podanych na etapie rejestracji w profilu zawodnika w celu
udziału w zawodach 7R CST GDYNIA MTB MARATON przez Gdyńskie Centrum Sportu oraz na
przekazanie Twoich danych osobowych oraz małoletniego do podmiotów uczestniczących
w organizacji zawodów na warunkach określonych w Obowiązku informacyjnym.
Jednocześnie oświadczam, ze stan zdrowia osoby małoletniej, za którą biorę odpowiedzialność,
pozwala jej na udział w powyższej imprezie.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu 7R CST GDYNIA MTB MARATON oraz
jestem świadoma/y jego postanowień i w pełni je akceptuję, jako wiążące mnie oraz osobę
małoletnią, nad którą sprawuję opiekę.
 NIE
 TAK
………………………………………………………………………………………….
(czytelny podpis)
W przypadku zaznaczenia opcji „NIE” nie ma możliwości odbioru pakietu startowego oraz udział
w Zawodach 7R CST GDYNIA MTB MARATON będzie niemożliwy.

PEŁNOMOCNICTWO
Niniejszym działając w imieniu małoletniego zawodnika
…...................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
upoważniam Panią/Pana
…...................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
…...................................................................................................................................................................
(dokument poświadczający tożsamość osoby pełnomocnika wraz z numerem, serią /d/o,
paszport, inny)
do odbioru w imieniu małoletniego zawodnika pakietu startowego w ramach imprezy 7R CST
GDYNIA MTB MARATON organizowanej w Gdyni oraz do złożenia w imieniu małoletniego
oświadczeń, które jako przedstawiciel ustawowy potwierdzam, jako zgodne z moją oraz
małoletniego wolą i wiedzą dla potrzeb ww. imprezy oświadczenia potwierdzającego związanie
postanowieniami Regulaminu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących
zawodnika oraz oświadczenia poświadczającego brak przeciwwskazań, w tym natury
zdrowotnej, do udziału w imprezie. Jednocześnie zobowiązuję się powiadomić pełnomocnika, iż
warunkiem odbioru pakietu startowego w imieniu małoletniego zawodnika jest dostarczenie
wraz z pełnomocnictwem oświadczenia przedstawiciela ustawowego wyrażającego zgodę na
udział osoby małoletniej w imprezie oraz zaświadczające zdolność osoby małoletniej do udziału
w imprezie oraz do złożenia w moim imieniu, oświadczenia dla potrzeb ww. imprezy jako
zgodnych z moją wolą.
..............................................................................................
(miejscowość, data)
..............................................................................................
(czytelny podpis przedstawiciela ustawowego małoletniego zawodnika)

OŚWIADCZENIE
Niniejszym informuję, że działam jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny małoletniego/
małoletniej: (wpisać imię oraz nazwisko) …………………………………………………………………………………
oraz jestem umocowany/ umocowana do składnia oświadczeń woli i wiedzy w jej imieniu.
 NIE
 TAK
………………………………………………………………………………………….
(czytelny podpis)
Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz danych osobowych
dotyczących
małoletniego/
małoletniej,
której/którego
jesteś
przedstawicielem
ustawowym/opiekunem prawnym podanych na etapie rejestracji w profilu zawodnika w celu
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w organizacji zawodów na warunkach określonych w Obowiązku informacyjnym.
Jednocześnie oświadczam, ze stan zdrowia osoby małoletniej, za którą biorę odpowiedzialność,
pozwala jej na udział w powyższej imprezie.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu 7R CST GDYNIA MTB MARATON oraz
jestem świadoma/y jego postanowień i w pełni je akceptuję, jako wiążące mnie oraz osobę
małoletnią, nad którą sprawuję opiekę.
 NIE
 TAK
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(czytelny podpis)
W przypadku zaznaczenia opcji „NIE” nie ma możliwości odbioru pakietu startowego oraz udział
w Zawodach 7R CST GDYNIA MTB MARATON będzie niemożliwy.
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Niniejszym działając w imieniu małoletniego zawodnika
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upoważniam Panią/Pana
…...................................................................................................................................................................
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(imię i nazwisko)
upoważniam Panią/Pana
…...................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
…...................................................................................................................................................................
(dokument poświadczający tożsamość osoby pełnomocnika wraz z numerem, serią /d/o,
paszport, inny)
do odbioru w imieniu małoletniego zawodnika pakietu startowego w ramach imprezy 7R CST
GDYNIA MTB MARATON organizowanej w Gdyni oraz do złożenia w imieniu małoletniego
oświadczeń, które jako przedstawiciel ustawowy potwierdzam, jako zgodne z moją oraz
małoletniego wolą i wiedzą dla potrzeb ww. imprezy oświadczenia potwierdzającego związanie
postanowieniami Regulaminu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących
zawodnika oraz oświadczenia poświadczającego brak przeciwwskazań, w tym natury
zdrowotnej, do udziału w imprezie. Jednocześnie zobowiązuję się powiadomić pełnomocnika, iż
warunkiem odbioru pakietu startowego w imieniu małoletniego zawodnika jest dostarczenie
wraz z pełnomocnictwem oświadczenia przedstawiciela ustawowego wyrażającego zgodę na
udział osoby małoletniej w imprezie oraz zaświadczające zdolność osoby małoletniej do udziału
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..............................................................................................
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oraz jestem umocowany/ umocowana do składnia oświadczeń woli i wiedzy w jej imieniu.
 NIE
 TAK
………………………………………………………………………………………….
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jesteś
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małoletniej: (wpisać imię oraz nazwisko) …………………………………………………………………………………
oraz jestem umocowany/ umocowana do składnia oświadczeń woli i wiedzy w jej imieniu.
 NIE
 TAK
………………………………………………………………………………………….
(czytelny podpis)
Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz danych osobowych
dotyczących
małoletniego/
małoletniej,
której/którego
jesteś
przedstawicielem
ustawowym/opiekunem prawnym podanych na etapie rejestracji w profilu zawodnika w celu
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Jednocześnie oświadczam, ze stan zdrowia osoby małoletniej, za którą biorę odpowiedzialność,
pozwala jej na udział w powyższej imprezie.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu 7R CST GDYNIA MTB MARATON oraz
jestem świadoma/y jego postanowień i w pełni je akceptuję, jako wiążące mnie oraz osobę
małoletnią, nad którą sprawuję opiekę.
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…...................................................................................................................................................................
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