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Regulamin multirajdu biegowo – rowerowego 
Szczawnica 16.09.2017 

 
1.Informacje podstawowe  

Dla pełnoletnich; 

Multirajd odbędzie na pograniczu polsko-slowackim. Start i 

meta multirajdu rowerowo biegowego ustawione będą po stronie 

polskiej w miejscowości Szczawnica.  

Start rajdu ustawiony będzie na wysokości obiektu kulturalno - 

rozrywkowego Promechatka (przy ul. Głównej 31 w 

Szczawnicy). Trasa będzie podzielona na dwa etapy; biegowy i 

rowerowy. 

Długość trasy wyniesie maksymalnie 8 km; będzie to 6 km biegu 

górskiego z suma podbiegów 330 m i 2 kilometrowy odcinek 

rowerowy z zadaniami specjalnymi.  

Trasa będzie przebiegać po terenie w większości górzystym, 

wzdłuż oznakowanych szlaków turystycznych oraz dróg. Na 

trasie mogą pojawiać się inni uczestnicy, zaleca się zachowanie 

szczególnej ostrożności zwłaszcza w etapie rowerowym.  

 

Dla dzieci; 

Dla dzieci powyżej 10 roku życia start zawodów ustalony będzie 

na wysokości obiektu kulturalno - rozrywkowego Promechatka, 

będzie to część biegowo - rowerowa o długości 1,5 km z torem 

przeszkód i metą zlokalizowana pod górą ‘Palenica’.  

Dzieci startują po przeprowadzonej przez instruktora 

rozgrzewce. Kończąc rywalizację wracają na miejsce startu pod 

opieką instruktorów.    

 

2.Termin i miejsce  

Multirajd odbędzie się 16 września 2017 roku na terenie Małych 

Pienin. Start i meta zawodów znajdować się będzie w 

Szczawnicy na wysokości obiektu kulturalno - rozrywkowego 

Promechatka (przy ul. Głównej 31 w Szczawnicy).    

Biuro zawodów zlokalizowane będzie w Szczawnicy na 

wysokości obiektu kulturalno - rozrywkowego Promechatka 

(przy ul. Głównej 31 w Szczawnicy) w sobotę 16 września od 

godziny 7:30 

 

3. Program 

Sobota, 16 wrzesień 2017:  

Godz. 7.30 – 9.45 – praca Biura Zawodów, wydawanie pakietów 

(Zapisy w dniu imprezy tylko do godziny 8:00) 

Godz. 9.50 – powitanie zawodników na starcie.  

Godz. 9.55 – odprawa techniczna.   

Godz. 10.00 – start dystansu dla pełnoletnich  

Godz. 10.10 – start dystansu dla dzieci 
Godz. 11:00 – spodziewany czas zwycięzcy multirajdu.  

Godz. 14:00  dekoracja zwycięzców  

    

4.Trasa  

Z wyjątkiem krótkich fragmentów na początku i na końcu biegu 

całość trasy została poprowadzona szlakami turystycznymi. 

Uczestnicy mają obowiązek poruszać się w trakcie biegu 

wyłącznie po trasie wskazanej przez organizatora. Trasa oprócz 

oznaczenia szlakowego zostanie w miejscach budzących 

wątpliwość oznaczona i zabezpieczona przez organizatora. 
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Pravidlá pre bežecko-cyklistické multipreteky Szczawnica 

16.09.2017 
 

1. Základné informácie 
Pre dospelých: 

Bežecko-cyklistické multipreteky  sa budú konať na poľsko-

slovenských hraniciach. Štart  aj cieľ bežecko-cyklistického 

preteku sa bude nachádzať na poľskej strane v meste 

Szczawnica. 

Začiatok pretekov bude stanovený v sídle kultúrneho a 

zábavného zariadenia Promechatka (na Hlavnej ulici č. 31 v 

Szczawnici). Trasa bude rozdelená na dve etapy: beh a jazda na 

bicykli. 

Maximálna dĺžka trasy je 8 km, z toho 6 km horského behu s 

celkovým prevýšením 330 m a 2 km dlhej cyklistickej trati so 

špeciálnymi úlohami. 

Trasa bude viesť zväčša po kopcovitom teréne, pozdĺž 

značených chodníkov a ciest. Na trase sa môžu nachádzať aj iné 

osoby, preto je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť najmä 

na cyklistickej trati. 

 

Pre deti: 

Pre staršie deti ako 10 rokov bude začiatok súťaže stanovený v 

sídle kultúrneho a zábavného zariadenia Promechatka. Bežecko-

cyklistická trať bude dlhá 1,5 km, s prekážkovou dráhou 

umiestnenou pod horou „Pálenica“. 

Deti sa po skončení súťaže vrátia na začiatok štartu v sprievode 

inštruktorov. 

 

2. Čas a miesto 
Multipreteky sa uskutočnia 16. septembra 2017 na území  

Malých Pienin. Štart a cieľ pretekov  sa bude nachádzať v 

Szczawnici v sídle kultúrneho a zábavného zariadenia 

Promechatka (na Hlavnej ulici č. 31 v Szczawnici). 

Miesto registrácie  sa bude nachádzať v Szczawnici v sídle 

kultúrneho a zábavného zariadenia Promechatka (na Hlavnej 

ulici č. 31 v Szczawnici) v sobotu 16. septembra od 7:30 hod. 

 

3. Program 
Sobota 16. septembra 2017: 

 

7:30 – 9:45 - registrácia, vydávanie štartovacích balíkov 

(Zápisy sa uskutočnia v deň podujatia až do 8:00) 
9:50  - privítanie súťažiacich 

9:55   - inštrukcie 

10:00   - štart pretekov pre dospelých 

10:10   - štart pretekov pre deti 

11:00   - očakávaný príchod víťaza do cieľa 

14:00   - vyhlasovanie víťazov 

    

4.Trasa 
S výnimkou krátkych úsekov na začiatku a na konci bude celá 

trasa zabezpečená turistickými chodníkmi. Súťažiaci sú povinní 

pohybovať sa len po miestach určených organizátorom. Na 

problémových úsekoch bude trasa okrem značenia zabezpečená 

organizátorom. Podrobnosti o označovaní trasy budú uvedené 

v pokynoch.  Celá trasa je dlhá 8 km, z čoho 80% trasy tvoria 



                                            
Szczegóły znakowania trasy podane będą w komunikacie 

technicznym. Całość trasy wynosi 8 km z czego 80% trasy to 

ścieżki leśne, polany, szutry – część biegowa stanowi 6 km z 

całości,  20% drogi i ścieżki pieszo rowerowe które stanowią 2 

km.   

 

5. Punkty kontrolne  

Na trasie biegu będą znajdowały się punkty kontrolne. Aby 

zostać sklasyfikowanym uczestnik będzie musiał zostać  

odnotowany na wszystkich (przynależnych do danego dystansu) 

punktach kontrolnych. Uczestnicy muszą biec z odsłoniętymi 

numerami, umieszczonymi z przodu, tak by były one widoczne 

dla sędziów. Troska o bycie odnotowanym leży po stronie 

zawodnika. Wszystkie punkty kontrolne znajdować się będą na 

trasie biegu, i zostaną wyraźnie oznaczone w terenie. Będą się na 

nich znajdować sędziowie. Na trasie będą punkty kontrolne stałe 

i lotne. Lotne punkty kontrolne zostaną postawione w miejscach 

dla zawodników nieznanych. Organizatorzy nie odpowiadają za 

przedmioty pozostawione przez zawodników na punktach 

kontrolnych.     

 

6. Limity  

Na trasie biegu będą wyznaczone limity czasu, których 

przekroczenie skutkować będzie dyskwalifikacją uczestnika.  

Wyznaczony zostanie limit na pokonanie całej trasy, a także 

osobne limity na poszczególnych punktach kontrolnych.  

Limit na pokonanie multirajdu: 3,5 godzin.  

Limit na pokonanie części biegowej - 6 km: 2,5 godziny  

 

7. Uczestnictwo 

 Aby wziąć udział w biegu należy:  

• być osobą pełnoletnią,  

• zarejestrować swój udział poprzez formularz zgłoszeniowy na 

stronie www.plsk.eu 

• własnoręcznie podpisać oświadczenie o braku zdrowotnych 

przeciwwskazań do startu w zawodach,  o starcie na własną 

odpowiedzialność,  

• odebrać w terminie pakiet startowy w biurze zawodów w 

Szczawnicy (osoby, które nie będą w stanie osobiście odebrać 

pakietu startowego muszą wcześniej skutecznie dostarczyć 

podpisane oświadczenie, o którym mowa w punkcie 

poprzednim),  

• stawić się na start biegu z niezbędnym wyposażeniem.   

 

8. Wyposażenie  

W trakcie trwania całych zawodów każdy z zawodników musi 

posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe. Wyposażenie 

może być kontrolowane na trasie. Brak niezbędnego 

wyposażenia może skutkować naliczeniem kary czasowej dla 

zawodnika.   

Wyposażenie obowiązkowe:  

• numer startowy (umieszczony z przodu na koszulce w taki 

sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania, na 

rowerze montowany na kierownicy),  

• telefon komórkowy z bateria działającą co najmniej przez 

kilkanaście godzin (zalecany włączony roaming),  

• kask rowerowy   

• dowód osobisty lub paszport,  

Wyposażenie zalecane:  

• ubiór odpowiedni do pogody,  

lesné chodníky, poľné cesty, štrk – bežecká trasa o dĺžke 6 km, 

20%  trasy sú cyklistické chodníky o dĺžke 2 km.  

 

5. Kontrolné body 
Na trati sa budú nachádzať kontrolné stanovišťa. Aby mohol byť 

súťažiaci klasifikovaný, bude musieť  prejsť všetkými 

kontrolnými stanovišťami. Súťažiaci musia bežať s pridelenými 

číslami umiestnenými vpredu tak, aby boli viditeľné pre 

rozhodcov. Tiež je v záujme, aby ich videli aj ostatní súperi. 

Všetky kontrolné stanovišťa sa budú nachádzať na trase a budú 

viditeľne označené. Na nich sa budú nachádzať rozhodcovia. Na 

trase sa budú nachádzať pevné a neoznačené kontrolné 

stanovišťa. Neoznačené kontrolné stanovišťa budú umiestnené 

na miestach, o ktorých súťažiaci nebudú vedieť. Organizátori nie 

sú zodpovední za predmety, ktoré nechajú súťažiaci na 

kontrolných stanovištiach. 

 

6. Limity 
V rámci pretekov  budú stanovené časové limity, ktoré v prípade 

nedodržania, budú mať za následok diskvalifikáciu súťažiaceho. 

Limit je stanovený tak, aby zahŕňal celú trasu, ako aj samostatné 

limity na jednotlivých kontrolných stanovištiach. 

Časový limit na cyklistickej trase : 3,5 hodiny. 

Časový limit na bežeckej trase o dĺžke 6 km: 2,5 hodiny 

 

7. Účasť 
 Podmienky účasti na pretekoch: 

• osoba musí byť plnoletá 

• musí zaregistrovať  svoju účasť prostredníctvom formulára 

žiadosti na webovej stránke ......... 

• vlastnoručne podpísať vyhlásenie o svojom zdravotnom stave 

zúčastniť sa na pretekoch na vlastnú zodpovednosť, 

• vyzdvihnúť štartovací balík v mieste registrácie súťaže v meste 

Szczawnica (osoby, ktoré nie sú schopné vyzdvihnúť štartovací 

balík, musia najprv doručiť podpísané vyhlásenie uvedené v 

predchádzajúcom odseku) 

• dostaviť sa na štart s požadovaným vybavením 

 

8. Vybavenie 
Počas celých pretekov musí mať každý súťažiaci pri sebe 

povinné vybavenie. Vybavenie  môže byť kontrolované na trase. 

Chýbajúce požadované vybavenia môže viesť k udeleniu 

časového trestu pre súťažiaceho. 

Požadované vybavenie: 

• štartovacie číslo (umiestnené vpredu tak, aby bolo vždy 

viditeľné a čitateľné), 

• mobilný telefón s výdržou batérie na niekoľko hodín (odporúča 

sa roaming). 

• doklad totožnosti alebo pasu, 

 

Odporúčané vybavenie: 

• oblečenie podľa počasia 

• pršiplášť (bez ohľadu na očakávané počasie) 

 

9. Pravidlá platné pre trasu 
Počas celých pretekov sa musia všetci pohybovať len po trase 

vyznačenej organizátorom. Počas celých pretekov musí byť 

štartovacie číslo umiestnené na súťažiacom na viditeľnom 

mieste, aby ho mohol kedykoľvek prečítať rozhodca. Vybavenie 

používané počas pretekov by mali mať súťažiaci pri sebe od 



                                            
• kurtka przeciwdeszczowa (niezależnie od spodziewanej 

pogody),  

 

9. Zasady obowiązujące na trasie  

W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po 

trasie wskazanej przez organizatora. W trakcie całych zawodów 

numer startowy musi być umieszczony na zawodniku w miejscu 

widocznym, tak by mógł być w każdej chwili odczytany przez 

sędziego. Cały ekwipunek używany w trakcie zawodów należy 

mieć przy sobie od startu. Zakazane jest niszczenie lub 

zasłanianie oznaczeń szlaków turystycznych i oznaczeń 

organizatora lub w inny sposób wprowadzanie w błąd co do 

przebiegu trasy zawodów. Zakazane są wszystkie czynności 

mogące naruszyć piękno naturalnych obszarów, przez które 

prowadzi trasa biegu, zwłaszcza:  porzucanie śmieci (wszystkie 

śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych lub donieść do 

mety), niszczenie roślinności, zakłócanie ciszy w okolicach 

rezerwatów.  Zawodnicy łamiący te zasady będą otrzymywać 

kary czasowe lub będą dyskwalifikowani!   

 

10. Pogoda 

Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.    

 

11. Bezpieczeństwo 

  11.1 

Uczestnicy biorą udział w Multirajdzie na własną 

odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na 

zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić 

odszkodowania od organizatorów. 80 % trasy zawodów 

prowadzi w górskim, trudno dostępnym terenie, w 

którym udzielenie pomocy może wiązać się z 

koniecznością długiego oczekiwania.  

11.2 

W sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest 

zobowiązany do wezwania pomocy                      ( 

numer alarmowy znajduje się na numerze startowym ) 

oraz udzielenia pomocy doraźnej poszkodowanemu 

biegaczowi. Pozostawienie potrzebującego uczestnika 

bez pomocy karane będzie dyskwalifikacją. Szczegóły 

dotyczące udzielania pomocy zostaną podane w 

komunikacie technicznym. Organizator jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.  

11.3 

Trasa zawodów biegnie po szlakach turystycznych, 

ścieżkach rowerowych i pieszych – organizator nie 

zakłada całkowitego wyłączenia dróg, ścieżek i szlaków 

na czas imprezy, wiec każdy ze startujących musi 

zachować szczególną ostrożność i rozwagę.   

 

12. Rezygnacje 

Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi 

niezwłocznie poinformować o tym organizatorów. Osoby, które 

nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone 

kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej. Organizator nie 

zapewnia transportu do bazy dla osób, które zrezygnują z 

rywalizacji ze względów innych niż wypadek lub kontuzja.  

 

13. Rywalizacja i nagrody 

Bieg ma charakter rywalizacji sportowej. Najszybsze panie i 

najszybsi panowie na każdej z tras zostaną nagrodzeni. Nagrody 

začiatku štartu. Je zakázané zničiť alebo zakrývať značenia 

turistických trás a označení organizátora alebo inak uviesť do 

omylu, pokiaľ ide o priebeh pretekov. Zakázané sú všetky 

činnosti, ktoré by mohli ohroziť krásu prírodných oblastí , cez 

ktoré prechádza trasa, a to najmä: vyhadzovanie odpadu (všetky 

odpadky by sa mali vyhodiť len na kontrolných stanovištiach 

alebo priniesť až do cieľa), ničenie vegetácie, porušenie ticha 

v blízkosti rezervoárov. Súťažiaci, ktorí porušia tieto pravidlá 

môžu dostať časový trest alebo budú diskvalifikovaní! 

 

10. Počasie 
Podujatie sa uskutoční za každého počasia. 

 

11. Bezpečnosť 
 11.1 

Účastníci sa zúčastňujú na Multipreteky na vlastnú 

zodpovednosť a v prípade zranenia alebo materiálnej straty 

nebudú požadovať náhradu od organizátorov. 80% z pretekov 

prebieha v horskom, ťažko dostupnom teréne, kde poskytnutie 

pomoci môže trvať aj dlhší čas. 

11.2 

V prípade nehody je každý súťažiaci povinný požiadať o pomoc 

(číslo tiesňového volania je na čísle pretekára) a poskytnúť prvú 

pomoc inému súťažiacemu. Neposkytnutie prvej pomoci bude 

potrestané diskvalifikáciou. Podrobnosti o poskytnutí prvej 

pomoci budú uvedené v pokynoch.Organizátor je poistený proti 

občiansko-právnej zodpovednosti. 

11.3 

Trasa pretekov vedie po turistických chodníkoch, cyklotrasách 

a peších chodníkoch. Organizátor nepredpokladá  úplné 

vylúčenie ciest, chodníkov a trás počas pretekov, preto si musí 

každý zo súťažiacich zachovať špeciálnu pozornosť a rozvahu. 

 

12. Odstúpenie 
Ak sa súťažiaci počas súťaže rozhodne odstúpiť , je povinný o 

tom ihneď informovať organizátorov. Tí, ktorí neoznámia svoje 

odstúpenie, môžu byť finančne sankciovní. Organizátor 

neposkytuje prepravu pre osoby, ktorí odstúpia z pretekov z 

iných dôvodov ako nehoda alebo zranenie. 

 

13. Súťaž a ceny 
Preteky sú športovou rivalitou. Najrýchlejšie dámy a páni na 

každej trase budú odmenení. Ceny sa udeľujú len tým hráčom, 

ktorí sa zúčastnia na vyhlasovaní víťazov.  V prípade ich 

neprítomnosti budú ceny udelené súťažiacim, ktorí sa umiestnili 

na ďalších miestach. 

O cenách za každé miesto vás budeme informovať. 

 

14. Vstupné 
Účasť na pretekoch je bezplatná. 

 

15. Benefity: 
 Poskytujeme: 

 

• pitný režim a malé občerstvenie na vybraných stanovištiach 

• štartovacie číslo 

• ocenenia pre najlepších 

• pamätné diplomy 

• zabezpečenie fotenia 

• skvelé výhľady 



                                            
będą przyznane jedynie tym zawodnikom, którzy po pokonaniu 

trasy stawią się na dekorację zwycięzców. W przypadku ich 

nieobecności nagrody zostaną przekazane zawodnikom z 

kolejnych, dalszych miejsc.   

O nagrodach za poszczególne miejsca będziemy informować.    

 

14. Wpisowe 

Start w zawodach jest bezpłatny.  

  

15. Świadczenia 

 Uczestnikom zawodów zapewniamy:  

• rowery z transportem do miejsca startu (zalecane własne)  

• napoje i lekkie posiłki na mecie,  

• numer startowy, 

• nagrody rzeczowe dla najlepszych,  

• pamiątkowe dyplomy  

• obsługę foto,  

• wspaniałe widoki.   

 

16. Kibice 

 Cała trasa zawodów jest otwarta dla kibiców. Kibice mogą 

dostarczać zawodnikom ekwipunku i napojów.  

   

17. Komunikat techniczny 

Przed zawodami zostanie wydany komunikat techniczny, w 

którym zostaną podane uszczegóławiające i dodatkowe 

informacje o biegu.    

 

18. Ochrona wizerunku i dane osobowe 

Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich 

wizerunku w relacjach z biegu zamieszczonych na stronie biegu, 

w mediach oraz materiałach promocyjnych biegu. Wszyscy 

uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z 

realizacją zawodów.    

 

19. Organizatorzy: 

 wPieniny. Tomasz Salamon 

 ProCamp. Wiktor Mikołajczyk  

 

20. Postanowienia końcowe  

Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją 
uczestnika. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu 
należy do organizatorów. Organizator zastrzega sobie 
możliwość zmian w regulaminie.  

 

 

16. Diváci 
 Preteky sú určené pre verejnosť. Diváci môžu súťažiacim 

poskytnúť vybavenie a nápoje. 

 

17. Technická komunikácia 
Pred súťažou budú vydané pokyny, v ktorých budú poskytnuté 

podrobné informácie a ďalšie informácie o pretekoch. 

 

18. Ochrana obrazu a osobné údaje 
Súťažiaci súhlasia s uverejnením svojho obrazu z pretekov  v 

médiách a propagačných materiáloch pretekov. Všetci súťažiaci 

súhlasia so spracovaním osobných údajov pre účely pretekov. 

 

19. Usporiadatelia: 
• wPieniny. Tomasz Salamon 

• ProCamp. Victor Mikolajczyk 

 

20. Záverečné ustanovenia 
Nedodržanie týchto predpisov môže viesť k diskvalifikácii. 

Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vyššie 

uvedených predpisov. 

 

 

 

 

 

 

 



                                            
 

 

Szczawnica, 16. septembra 2017 
 
..........................................................................................................................  
(meno a priezvisko osoby poskytujúcej vyhlásenie) 
 
............................................................................................................................ 
(adresa bydliska)  
 
.................................................... 
(dátum narodenia)  

 
Vyhlásenie o spôsobilosti na účasť na bežecko-cyklistickom podujatí  

 
Týmto vyhlasujem, že som spôsobilý/-á na účasť na organizovaných pretekoch s názvom Multipreteky Szczawnica, a že neexistujú žiadne 
závažné okolnosti, ktoré by bránili v mojej aktívnej účasti na bežeckej aj cyklistickej časti podujatia. Vyhlasujem, že som sa oboznámil/-a so 
znením všeobecných podmienok, a najmä s informáciou, že organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zranenia počas 
pretekov, a vyjadrujem súhlas s uvedenými podmienkami. Na pretekoch sa zúčastňujem na vlastnú zodpovednosť.  
Súhlasím so spracovaním osobných údajov. Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov uvedených vo formulári prihlášky (v súlade 
so zákonom z 29.08.97 o ochrane osobných údajov, Z. z. 2016 polož. 922) na účely registrácie a klasifikácie. 
 
 
 

             .............................................. 
                         (podpis) 

 
 

Szczawnica, 16. septembra 2017  
......................................................................................................................... 
(meno a priezvisko osoby poskytujúcej vyhlásenie) 
........................................................................................................................... 
(adresa bydliska)  
.................................................... 
(dátum narodenia)  

Vyhlásenie o spôsobilosti na účasť na cyklistickom podujatí 

Ako zákonný zástupca – rodič * / opatrovník *  neplnoletého/neplnolete 

........................................................................................................................................................................ (meno a priezvisko dieťaťa) 

 

týmto vyhlasujem, že je spôsobilý/-á na účasť na organizovaných pretekoch s názvom Multipreteky Szczawnica, a že neexistujú žiadne 

závažné okolnosti, ktoré by bránili v účasti dieťaťa na cyklistických pretekoch. Vyhlasujem, že som sa oboznámil/-a so znením 

všeobecných podmienok, a najmä s informáciou, že organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zranenia počas pretekov, a 

vyjadrujem súhlas so spomenutými podmienkami. Súhlasím s jeho/jej aktívnou účasťou na spomenutom podujatí a nesiem za neho/ňu 

plnú zodpovednosť.  

Súhlasím so spracovaním osobných údajov. Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov uvedených vo formulári prihlášky (v súlade 

so zákonom z 29.08.97 o ochrane osobných údajov, Z. z. 2016 polož. 922) na účely registrácie a klasifikácie. 

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

                      (podpis) 

 



                                            
 

 

 

Szczawnica, 16.września 2017 r. 
.................................................... 
(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 
 
.................................................... 
(adres zamieszkania)  
 
.................................................... 
(data urodzenia)  
 
 

Oświadczenie o Zdolności do udziału w imprezie biegowo-rowerowej  
 
Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w organizowanych zawodach o nazwie Multirajd Szczawnica oraz, że brak jest 
jakichkolwiek przeciwwskazań do mojego czynnego uczestnictwa w części biegowej i rowerowej imprezy. Oświadczam, że zapoznałam się 
z zapisami regulaminu a w szczególności z informacją  iż  organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe 
wypadki podczas zawodów i je akceptuję. W zawodach biorę udział na własną odpowiedzialność.  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
formularzu  zgłoszeniowym (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. 2016 poz. 922) w celach rejestracji i 
klasyfikacji do Multirajdu Rowero Biegowego organizowanego 16 września 2017 roku w Szczawnicy. 
 
 

.............................................. 
                         (podpis) 

 
Szczawnica, 16 września 2017 r.  
.................................................... 
(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 
 
.................................................... 
(adres zamieszkania)  
 
.................................................... 
(data urodzenia)  

 

Oświadczenie o zdolności do udziału w imprezie rowerowej 

Niniejszym jako przedstawiciel ustawowy –  rodzic * / opiekun*  nieletniego 

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

(imię i nazwisko dziecka) 

oświadczam, że jest on(a) zdolny(a) do udziału w organizowanych zawodach o nazwie MultiRajd Szczawnica oraz, że brak jest 

jakichkolwiek przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w wyścigu rowerowym. Oświadczam, że zapoznałam się z zapisami regulaminu a 

w szczególności z informacją  iż  organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki podczas zawodów 

i je akceptuję. Wyrażam zgodę na jego czynny udział w ww. imprezie i ponoszę za nie pełną odpowiedzialność.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 

formularzu  zgłoszeniowym (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. 2016 poz. 922).w celach rejestracji i 

klasyfikacji do Multirajdu Rowero Biegowego organizowanego 16 września 2017 roku w Szczawnicy. 

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

                      (podpis) 



                                            
 

 


