
 

Ja,………………………….…………………………….…………………………… urodzony(a) …………………………………………... biorę udział w Zorientuj się na Ełk – 

runda 1 w dniu 15 kwietnia 2018 r. wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponoszę związane z tym ryzyko. Zobowiązuje się do przestrzegania 

Regulaminu Imprezy. Jako Uczestnik (Uczestniczka) przyjmuję do wiadomości, że udział w Zorientuj się na Ełk – runda 1 wiąże się z wysiłkiem 

fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.              

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 

nr. 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, dla celów marketingowych i statystycznych związanych z 

organizacją i przeprowadzeniem Zorientuj się na Ełk. 

Ełk, dnia 15  kwietnia 2018 r.                

                                 …………………….……………………………………………. 

                    Czytelny podpis uczestnika lub opiekuna prawnego 
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