OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA, W TYM ZRZECZENIE SIĘ
ROSZCZEŃ, ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI,
ZOBOWIĄZANIE DO NIEDOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ
ZGODĘ DO WYKORZYSTANIA ZDJĘĆ/WIZERUNKU W
ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W WYDARZENIU BIEGU/TRENINGU
BIEGOWYM/WYDARZENIU POWERED BY1 ANNGELLSRUN
Ja, ............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości/paszportu lub PESEL) niniejszym oświadczam, iż jako
Uczestnik biegu/treningu biegowego/wydarzenia powered by:
1. Jestem osobą pełnoletnią i mam pełną zdolność do czynności prawnych. Nie znajduję się w stanie
nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków (np. leków, środków
psychotropowych, stymulujących), które mogą w jakikolwiek sposób wyłączać lub ograniczać
moją sprawność psychomotoryczną i podejmowane decyzje. Oświadczam, iż jako Uczestnik
jestem sprawny fizycznie i wystarczająco przygotowany, aby brać udział we wszystkich
działaniach związanych z uczestniczeniem w konkretnym wydarzeniu sportowym oraz
oświadczam, że w dniu wydarzenia tj. biegu/treningu biegowego/wydarzenia powered by
posiadam ważne ubezpieczenie medyczne/zdrowotne, indywidualne lub w ramach organizacji.
Ponadto potwierdzam, że jako Uczestnik zostałem poinformowany i przyjąłem do wiadomości
ryzyka związane z udziałem w wydarzeniu tj. biegu/treningu biegowym/wydarzeniu powered by
oraz biorę udział w nim całkowicie dobrowolnie. Dodatkowo ponoszę pełną i wyłączną
odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone przeze mnie komukolwiek
podczas, w wyniku lub w związku z moim uczestnictwem w biegu/treningu biegowym/wydarzeniu
powered by.
2. Stan mojego zdrowia w pełni pozwala na wzięcie udziału w treningu/biegu z przeszkodami
organizowany przez „ANNGELLSRUN” w dniu …....................................... w …………………….
3. Uczestniczę w biegu/treningu biegowym/wydarzeniu powered by „ANNGELLSRUN” na własne
życzenie i ryzyko 2 , w celu wystawienia swojego organizmu na próbę. Mam świadomość, że w
trakcie treningu/biegu mogę doświadczyć skaleczeń, kontuzji, otarć, wyziębienia oraz wszelkiego
rodzaju niedogodności związanych z charakterem biegu/treningu biegowym/wydarzenia
powered by i oświadczam, że ponoszę osobiście odpowiedzialność za ich zaistnienie. W
przypadku jakiejkolwiek szkody poniesionej przeze mnie lub powstałej z moim udziałem nie będę
wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec organizatorów, ich współpracowników,
wolontariuszy pracujących na biegu/treningu biegowym/wydarzeniu powered by ANNGELLSRUN
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ANNGELLSRUN oferuje trzy osobne klasy, poziomy wydarzeń sportowych: bieg, trening biegowy, wydarzenie powered by.
Ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci związane z działaniami podejmowanymi przez uczestników w jakimkolwiek
wydarzeniu (BIEG, TRENING BIEGOWY, EVENT POWERED BY) jest istotne i obejmuje np.: utonięcie, bliskość utonięcia,
skręcenia, przeciążenia, złamania, oparzenia lub odmrożenia, w tym poparzenia, obrażenia związane z ciepłem i
hipotermię; syndrom nadużycia, obrażenia związane z działaniami lub zaniechaniami innych uczestników Wydarzenia albo
pojazdów; ukąszenia lub użądlenia przez zwierzęta; kontakt z roślinami trującymi; wypadki wynikające np. z wiosłowania,
wspinaczki, jazdy na rowerze, turystyki pieszej, jazdy na nartach, turystyki na rakietach śnieżnych, podróży statkiem,
ciężarówką, samochodem lub innymi, upadku z wysokości; zawał serca; choroby wynikające z narażenia na działanie
zanieczyszczonej wody; trwały paraliż; lub śmierć. Chociaż poszczególne przepisy, wyposażenie i dyscyplina osobista
mogą zmniejszyć to ryzyko, istnieje ono nadal.
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i zwalniam ich z wszelkiej odpowiedzialności za doznane przeze mnie szkody, które związane są z
moim uczestnictwem w biegu/treningu biegowym/wydarzeniu powered by ANNGELLSRUN.
Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego oświadczenia, w wyniku lub w związku z
moim uczestnictwem w biegu/treningu biegowym/wydarzeniu powered by ANNGELLSRUN będą
rozwiązywane przez sąd powszechny właściwości miejscowej ANNGELLSRUN.
Podczas biegu organizowanego przez ANNGELLSRUN zobowiązuję się stosować do wszelkich
poleceń oraz instrukcji otrzymanych od organizatorów i ich przedstawicieli, w tym wolontariuszy,
a także służb medycznych i ratowniczych.
Od momentu rozpoczęcia biegu/treningu biegowego/wydarzenia powered by ANNGELLSRUN do
chwili jego zakończenia będę ponosić pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne
szkody wyrządzone komukolwiek podczas, w wyniku lub w związku z uczestnictwem w
biegu/treningu biegowym/wydarzeniu powered by. Ponadto w przypadku jakiejkolwiek szkody
poniesionej osobiście przeze mnie nie będę wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec
organizatorów biegu/treningu biegowego/wydarzenia powered by.
Po uzyskaniu wszelkich informacji o biegu/treningu biegowym/wydarzenia powered by, w imieniu
własnym ja (niżej podpisany), świadomie, dobrowolnie i swobodnie ponoszę i przyjmuję wszelkie
ryzyka, znane i nieznane, nawet jeśli wynikają one z zaniedbania lub zaniechania działalności osób
zwolnionych z odpowiedzialności, jak zdefiniowano w niniejszym dokumencie, i innych, i ponoszę
pełną odpowiedzialność i ryzyka związane z udziałem swojej osoby w biegu/treningu
biegowym/wydarzenia powered by. Jednocześnie świadomie i dobrowolnie zgadzam się
przestrzegać wszystkich podanych i ustalonych warunków (które zostały mi udostępnione) do
udziału Uczestnika w biegu/treningu biegowym/wydarzeniu powered by. Jeżeli jednak
zaobserwuję odbiegające od normy lub poważne zagrożenie podczas mojej obecności na tym
Wydarzeniu, wycofam się z udziału i podam takie zagrożenie do wiadomości organizatorowi.
W imieniu swoim wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy i innej opieki medycznej czy
związanych usług, w tym ewakuacji/transportu, w razie kontuzji lub choroby powstałych w
związku z udziałem w wydarzeniu tj. biegu/treningu biegowym/wydarzeniu powered by. Zarówno
zwalniam z odpowiedzialności i rekompensuję osoby zwolnione z odpowiedzialności, w sprawie
jakiejkolwiek odpowiedzialności lub roszczeń wynikających z tak udzielonej opieki albo usług.
Dalej wyrażam zgodę i zobowiązuję się uzyskać, dostarczyć i pozwolić, w razie potrzeby, na
wykorzystanie i ujawnienie informacji osobistych na temat mojego zdrowia przez wymienionych
dostawców w związku ze świadczeniem usług lub leczeniem oraz do podpisania dokumentów
dodatkowych, które mogą być wymagane przez wymienionych dostawców, w związku z tymi
informacjami lub usługami.
W zamian za prawo udziału w wydarzeniu tj. biegu/treningu biegowym/wydarzeniu powered by
Uczestnik zwalnia z odpowiedzialności i zgadza się nie dochodzić wobec osób zwolnionych z
odpowiedzialności żadnych obecnych ani przyszłych roszczeń dotyczących udziału Uczestnika w
wydarzeniu tj. biegu/treningu biegowym/wydarzeniu powered by organizowanych przez
organizatora. Niniejsze zobowiązanie dotyczy Uczestnika oraz jego/jej spadkobierców,
sukcesorów, małżonków, partnerów, wykonawców testamentu i najbliższych krewnych. Jeżeli
jakiekolwiek postanowienie niniejszego zrzeczenia się roszczeń, zwolnienia z odpowiedzialności,
zobowiązania do niedochodzenia roszczeń oraz pozwolenia do wykorzystania zdjęć, wizerunku,
próbki głosy ("Zrzeczenia się roszczeń") zostanie uznane przez odpowiedni sąd za nieważne lub
niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, to wszystkie pozostałe postanowienia niniejszego
dokumentu zostają w pełni ważne (w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące
prawo).

10. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, w imieniu swoim oraz
moich poszczególnych spadkobierców, sukcesorów, małżonków, partnerów, wykonawców
testamentu i najbliższych krewnych, na zawsze zrzekam się roszczeń, zwalniam z
odpowiedzialności i zobowiązuję się do niedochodzenia roszczeń wobec stowarzyszenia
ANNGELLSRUN w odniesieniu do wszelkich pozwów, roszczeń lub strat oraz wszelkich obrażeń,
kalectw, śmierci lub straty czy obrażenia osób albo majątku, w związku z moim udziałem w
wydarzeniu tj. biegu/treningu biegowym/wydarzeniu powered by, bez względu na to, czy
wynikają one z zaniedbania lub umyślnego zachowania osoby zwolnionej z odpowiedzialności,
czy z innych przyczyn. Ponadto zgadzam się rekompensować, bronić i chronić osoby zwolnione z
odpowiedzialności przed wszelkimi stratami, odpowiedzialnością, kosztami, roszczeniami lub
szkodami wynikającymi z udziału Uczestnika w wydarzeniu tj. biegu/treningu
biegowym/wydarzeniu powered by.
11. Podane przeze mnie dane i oświadczenia, są w pełni zgodne z prawdą. Żadna informacja na temat
mojego stanu zdrowia, istotna z punktu widzenia mojego bezpieczeństwa podczas biegu, nie
została przeze mnie pominięta ani zatajona.
12. Chcę wziąć czynny udział w biegu/treningu biegowym ANNGELLSRUN i oświadczam, że wiem, iż
wiąże się to z utrwaleniem na zdjęciach i filmach, a następnie ewentualną publikacją relacji z
biegu/treningu biegowego ANNGELLSRUN. Wyrażam zezwolenie na utrwalenie i przetwarzanie
mojego wizerunku zgodnie z informacją poniżej, którą w pełni rozumiem i akceptuję.
Podczas biegu/treningu biegowego/wydarzenia powered by są wykonywane zdjęcia i filmy, na których
możesz być ujęty/a przy zmaganiach sportowych. Publikacja wizerunku uczestników zmagających się w
konkurencjach służy popularyzacji sportu oraz zachęcenia innych do brania udziału w kolejnych
wydarzeniach sportowych. Zdjęcia i filmy wykonywane są w sposób spontaniczny przez
zaangażowanych fotografów/kamerzystów, którzy nie mają możliwości wybiórczego
dokumentowania, skupiają się bowiem na ciekawych ujęciach niezależnie od osoby.
Rozpowszechnianie wizerunku odbywa się w oparciu o zezwolenie osoby sfotografowanej lub
sfilmowanej, o którym mowa w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231) Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku jest
oświadczeniem woli wyrażonym w rozumieniu art. 60, 61 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 11145 ze zm.). Przetwarzanie danych osobowych (Twojego wizerunku)
w świetle RODO odbywa się przy rejestracji Wydarzenia sportowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
rozporządzenia 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 swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., s.1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s.2), zgodnie z którym:
przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Organizator ma
w pełni uzasadniony interes by popularyzować sport, w tym poprzez relacje filmowe i fotograficzne z
wydarzeń sportowych. Przetwarzanie danych osobowych (wizerunku Uczestnika, w tym podobizny
głosu, fotografii, imienia i nazwiska) odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, a zgoda wyrażona
może być cofnięta w każdej chwili. Podpisując niniejsze oświadczenie wyrażam zgodę na wykonywanie
zdjęć lub/i filmów z udziałem Uczestnika oraz ich publikację na stronach Organizatora, jego partnerów
oraz sponsorów (aktualna lista na stronie Organizatora) w celu popularyzacji sportu, w tym samym
zachęcenia innych osób do brania udziału w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez
ANNGELLSRUN. Art. 4 pkt 11 rozporządzenia 2016/679 definiuje pojęcie zgody osoby, której dane
dotyczą i oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba,
której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na

przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. W definicji z art. 4 pkt 11 wyróżnić można
następujące kumulatywne relewantne elementy okazania woli (zgody): dobrowolność, konkretność,
świadomość, jednoznaczność. Zgoda musi być wyrażona w drodze jednoznacznej, potwierdzającej
czynności, która wyraża odnoszące się do określonej sytuacji dobrowolne, świadome i jednoznaczne
przyzwolenie osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych i która
ma np.: formę pisemnego, elektronicznego lub ustnego oświadczenia. Jestem jednocześnie świadomy,
iż zgoda może być cofnięta w każdej chwili poprzez przesłanie maila na adres:
bartosz.anngellsrun@wp.pl z dopiskiem w temacie „cofnięcie zgody + data wydarzenia” ze
wskazaniem opublikowanych zdjęć.
13. Jestem świadomy/świadoma, że zmagania uczestników biegu/treningu biegowego/wydarzenia
powered by mogą być firmowane z użyciem drona. Pilot drona posiada wiedzę i środki techniczne,
żeby przeprowadzać bezpiecznie loty. W związku z możliwością popełnienia błędu przez pilota lub
awarią drona zachowam szczególną ostrożność i nie będę dotykać ani zbliżać się do drona. W razie
upadku drona będę chronić głowę. Zrzekam się wszelkich roszczeń związanych z użyciem drona.
14. Wyrażam zgodę na publikowanie moich danych na listach startowych i listach wyników zawodów
oraz nieodpłatną publikację mojego wizerunku w relacjach z imprezy, zamieszczonych na stronach
internetowych (www.anngellsrun.pl, stronach Partnerów biegu/treningu biegowego/wydarzenia
powered by) oraz w innych mediach i materiałach promocyjnych biegu - także w formie
drukowanej (przez Organizatorów, Partnerów, Sponsorów, Jednostek Samorządowych, których
lista znajduje się na Stronie internetowej Organizatorów). Wyrażam również zgodę na nieodpłatne
wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku, udzielając tym
samym organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku/głosu.
Publikacja ta może nastąpić w relacjach z imprezy, a także we wszelkich materiałach promocyjnych
cyklu biegów/treningów biegowych/wydarzeń powered by ANNGELLSRUN w tym zamieszczonych
na stronach internetowych, w mediach oraz mediach społecznościowych
15. Akceptuję regulamin biegu/treningu biegowego/wydarzenia powered by ANNGELLSRUN
dostępny na stronie www.anngellsrun.pl oraz na stronie zapisów https://www.trumin.com/
i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji
biegu/treningu biegowego/wydarzenia powered by. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych na potrzeby organizacji biegu/treningu biegowego/wydarzenia powered by
organizowanego przez ANNGELLSRUN z siedzibą we Wrocławiu oraz Trumin z siedzibą pod
adresem 35 Kingsland Road, Londyn E2 8AA (info@trumin.com) obsługującą wyłącznie zapisy
(internetowa platforma do dokonywania zapisów) na bieg/trening biegowy/wydarzenie
powered by, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
16. Oświadczam, że zapoznałem się /zapoznałam się z klauzulą informacyjną odnośnie do
przetwarzania danych osobowych na stronie www.anngellsrun.pl Oświadczam, że rozumiem treść
powyższego dokumentu oraz w pełni go akceptuję czytelnym podpisem.
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(miejscowość,
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czytelny podpis)

