
SOLID MTB 2020 
 

Oświadczenie przedstawiciela ustawowego: rodzica / opiekuna prawnego / kuratora dotyczące 
nieletniego zawodnika, poniżej 18 roku życia 

 
Ja niżej podpisany/podpisana  

............................................................................................................................................. 

                                        /imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego/ 

legitymujący/legitymująca się dowodem tożsamości .......................................................... 

nr.............................................wydanym przez …................................................................ 

zamieszkały/zamieszkała w ................................................................................................ 

............................................................................................................................................. 

niniejszym oświadczam, że jestem opiekunem ustawowym 

 ............................................................................................................................................. 

                                                   /imię i nazwisko osoby nieletniej/ 

urodzonego/urodzonej dnia ................................................ roku i wyrażam zgodę na jego/jej uczestnictwo w  

cyklu SOLID MTB Maraton 2020 organizowanym przez Stowarzyszenie Klub Sportowy Solid Sport w: 

Krzywiniu, Gostyniu, Śremie, Bodzyniewie k/Śremie, Górznie, Wilkowicach, Lesznie, Mchach, 

Przyłęku k/Nowego Tomyśl, Dąbrowie k/Śremu, Owińskach gmina Czerwonak k/Poznania, Sławie. 

Oświadczam także, że mój/moja podopieczny/podopieczna posiada dobry stan zdrowia, nie ma 

przeciwwskazań medycznych do wzięcia udziału w zawodach kolarskich. Jednocześnie oświadczam, że 

niepełnoletni startuje w zawodach wyłącznie na moją odpowiedzialność. 

Organizator oraz wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane  

z przeprowadzeniem i organizacją wyścigów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za 

straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.  

Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnik zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub 

zwrotnego od organizatorów lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej  

z zawodami.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i podopiecznego/podopiecznej danych osobowych oraz 

wizerunku zgłaszanego uczestnika dla potrzeb związanych z organizacją imprezy. 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych zgłaszanego uczestnika w celach 

marketingowych przez organizatora oraz sponsorów cyklu SOLID MTB Maraton.  

 
Oświadczenie/covid-19 

 
Zawody odbywają się w reżimie sanitarnym, wynikającym z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

29.05.2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii.  Nie ma gwarancji, że udział w zawodach nie spowoduje zwiększenia ryzyka 

zakażenia koronawirusem i wystąpienia choroby COVID-19. Opiekun ma świadomość, że ryzyko takie 

istnieje i że w/w choroba może prowadzić do ujemnych skutków dla zdrowia i życia zawodnika.  

Na wypadek zakażenia koronawirusem w toku zawodów lub dojazdu na zawody lub powrotu z 

zawodów, nie będę wnosił/wnosiła żadnych roszczeń wobec Stowarzyszenia KS Solid Sport. 

Przyjmuję do wiadomości, że Stowarzyszenie KS Solid Sport zaleca, aby regularnie monitować 

temperaturę ciała. 

Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na możliwość niedopuszczenia nieletniego do 

zawodów przez Stowarzyszenie KS Solid Sport w drodze jednostronnej decyzji, w przypadku jeżeli zostaną 

zauważone jakiekolwiek objawy mogące mieć wpływ na okoliczności opisane w niniejszym oświadczeniu, a 

także jeżeli kontrolne sprawdzenie temperatury ciała wykaże powyżej 37 stopni. 

Oświadczam, iż nieletni/nieletnia jest zdrowy/zdrowa i nie mam przeciwwskazań zdrowotnych 

uniemożliwiających mu/jej bezpieczny udział w zawodach. 

Przyjmuję do wiadomości, iż ponoszę całkowitą odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych 

informacji w zakresie stanu swojego zdrowia lub zatajenie przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających 

nieletniemu bezpieczny udział w zawodach sportowych, a także nie poinformowaniu Stowarzyszenia KS 

Solid Sport o ich wystąpieniu. Tym samym Stowarzyszenie KS Solid Sport nie ponosi odpowiedzialności za 

odniesione przez zawodnika z tego tytułu kontuzje, urazy zdrowia itd.  

 

 

.................................................................................... 

     Numer startowy zawodnika                                    /data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego

 


