
 

Załącznik Nr 1  
KARTA STARTOWA OSOBY PEŁNOLETNIEJ DO BIEGU O PUCHAR WÓJTA GMINY PIĄTNICA – ,, 
BIEG PAMIĘCI WRZEŚNIA’’ 25 WRZEŚNIA 2021 R.  

 
OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany 
…………………………………………………………………………………………….…………………........................……………  

(imię i nazwisko), 
Zamieszkały (adres)………………………………………………………………………………………………………………………,  
 
data urodzenia………………………………………………………………………………………………………………………….…,  
 
 
akceptuje Regulamin Biegu o Puchar Wójta Gminy Piątnica, który odbędzie się 25 września 2021 roku na terenie Fortów w Piątnicy. 
Oświadczam, iż nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w biegu.  
Zapisując się do udziału wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Piątnica ul. Stawiskowska 53, 18 -421 Piątnica 
Poduchowna, bezpłatnie swoich danych osobowych w postaci fotografii i nagrania wideo, a także wykorzystywania powyższych danych w 
publikacjach drukowanych, Internecie oraz przekazywanie ich mediom, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO).  
Pragniemy poinformować, iż na podstawie art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 
U. 2018 r. poz.1191 z późn. zm.) zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak 
zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.  

 
 
 

……………………………………………………………………………  
(podpis osoby startującej w biegu) 

 



 

Załącznik Nr 2  
KARTA ZGŁOSZENIA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ DO BIEGU O PUCHAR WÓJTA GMINY PIĄTNICA – 
,, BIEG PAMIĘCI WRZEŚNIA’’ 25 WRZEŚNIA 2021 R.  

 
OŚWIADCZENIE 

 
Wyrażam zgodę na udział mojej córki/syna:  
 
Imię i nazwisko dziecka:  
 
………………………………………………………….……..……………………………………………………………..  
Data urodzenia dziecka:  
 
………………………………………………………….……..…………………………………………………………….. 
Adres zamieszkania dziecka:  
 
………………………………………………………….……..…………………………………………………………….. 
Szkoła  
 
………………………………………………………….……..…………………………………………………………….. 
 
W Biegu o Puchar Wójta Gminy Piątnica, który odbędzie się 25 września 2021 roku, na terenie Fortów w Piątnicy, oraz oświadczam, iż 
akceptuje Regulamin Biegu, oraz moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w biegu.  
Zapisując się do udziału wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Piątnica ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica 
Poduchowna, bezpłatnie danych osobowych w postaci fotografii i nagrania wideo, a także wykorzystywania powyższych danych w 
publikacjach drukowanych, Internecie oraz przekazywanie ich mediom, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO).  
Pragniemy poinformować, iż na podstawie art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 
U. 2018 r. poz.1191 z późn. zm.) zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości  takiej jak 
zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.  

 
 
 

 
……………………………………………………………………………  

(podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 


