
Oświadczenie uczestnika wydarzenia Szczyrk Avalanche 2023 

Jako uczestnik wydarzenia Szczyrk Avalanche 2023 oświadczam, iż:  

 

1. Jestem osobą pełnoletnią. 

2. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w amatorskich 

zawodach rowerowych – zjazd po śniegu Szczyrk Avalanche 2023.  

3. Przyjmuję do wiadomości, że Organizator wydarzenia Szczyrk Avalanche 2023 oraz 

wszystkie osoby z nim współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności względem 

uczestnika amatorskich zawodów Szczyrk Avalanche 2023 za szkody osobowe, 

rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach Szczyrk 

Avalanche 2023.  

4. Startuję w zawodach Szczyrk Avalanche na własną odpowiedzialność.  

5. Ponoszę odpowiedzialność cywilną za wszystkie szkody wyrządzone przeze mnie 

Organizatorowi lub osobom trzecim, powstałe w związku z moim udziałem w 

zawodach zawodów.  

6. W razie wypadku z moim udziałem zaistniałego w związku udziałem w zawodach, nie 

będę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora oraz osób z nimi 

współpracujących.  

7. Zobowiązuję się do przestrzegania zarządzeń służb porządkowych, sędziów oraz 

warunków regulaminu Szczyrk Avalanche 2023.  

8. Stan mojego zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w zawodach sportowych, bez ryzyka 

utraty zdrowia bądź życia.  

9. Jestem świadomy zagrożeń, wynikających z uczestnictwa w zawodach Szczyrk 

Avalanche 2023.  

10. Posiadam ważne ubezpieczenie w zakresie NNW, kosztów leczenia oraz kontuzji 

sportowych.  

11. Zobowiązuję się, iż w czasie zawodów nie będę pod wpływem alkoholu, śródków 

psychoaktywnych, bądź innych substancji wywierających niekorzystny wpływ na 

zdolność i ocenę sytuacji i ryzyka, wynikającego z uczestnictwa w zawodach Szczyrk 

Avalanche 2023. 

12. Wyrażam zgodę na bezpłatne i nieograniczone w czasie oraz terytorialnie 

wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora Szczyrk Avalanche oraz 

partnerów wydarzenia i z tego tytułu nie będę rościł żadnych praw majątkowych.  

13. Jestem świadomy, iż zdjęcia, video oraz wyniki zawodów z moimi danymi osobowymi 

będą mogły być wykorzystane i opublikowane na wszystkich polach eksploatacji, w 

tym między innymi za pośrednictwem prasy, rozgłośni radiowych, telewizji, na 

banerach reklamowych i bilbordach (w tym online), folderach reklamowych oraz 

wszystkich innych formach reklamy z użyciem druku lub elektronicznej formy 

przekazu (m.in. na ulotkach, stojakach – umieszczanych np. w sklepach, na stronach 

internetowych).  

14. Wykorzystanie mojego wizerunku zgodnie z powyższym punktem nie narusza niczyich 

dóbr osobistych, ani praw. 

15. Przyjmuję do wiadomości, że Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A., zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 



2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE, jest administratorem moich danych osobowych podawanych w 

związku z uczestnictwem w wydarzeniu Szczyrk Avalanche 2023, a informacje na 

temat ochrony danych osobowych są zawarte w Zasadach ochrony prywatności i 

przetwarzania danych osobowych w ramach TMR Group i są opublikowane na stronie  

www.tmr.sk/o-nas/gdpr/ oraz dostępne na stronie internetowej www.szczyrkowski.pl w 

zakładce Polityka Prywatności. 

16. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podawanych w związku z 

uczestnictwem w zawodach Szczyrk Avalanche 2023, zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133,poz. 883). 

17. Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Wydarzenia Szczyrk Avalanche i 

formułą zawodów. 

 

 

Szczyrk, dnia …………………                  

       ………………………….. 

            Podpis uczestnika           


