Numer startowy
Pildyti aiškiai ir spausdintomis raidėmis / Filled in block letters

- bieg/Bėgimo Szpurt 6km
- bieg/Bėgimo Wertep 17km
- Mini 6 km

Imię / vardas / FIRST NAME

- FIT 19,5 km
- Półmaraton/Pusmaratonis
Nazwisko / pavardė / LAST NAME

Mężczyzna / vyras
MAN

Kobieta / moteris
WOMAN

-

-

Data urodzenia / gimimo data / DATE OF BIRTH

Drużyna / Klubas / TEAM

- Maraton/Maratonas
- Mikro
--------------

- DUAL

(bėgimo + pusmaratonis)

Państwo / Šalis / COUNTRY /

Miejscowość / Miestas / CITY

Numer telefonu / telefono numeris / phone

email / el. paštas

Telefon ICE / telefono ICE / ICE
phone

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem imprezy i akceptuję zapisy w nim zawarte. Mój obecny stan zdrowia/obecny stan zdrowia dziecka pozwala na udział
w zawodach sportowych i startuję na własną odpowiedzialność/startuje na moją odpowiedzialność. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych do celów
organizacji i uczestnictwa w zawodach. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady ze mną/z moim dzieckiem, a także wyniki z moimi danymi
osobowymi/danymi osobowymi dziecka mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję.

Pursuant to Art. 6 sec. 1 lit. And the general regulation on the protection of personal data of 27 April 2016 (Official Journal EU L 119 of
04/05/2016), I consent to the processing of my / my child's personal data for the purposes of organizing and participating in competitions. I give
my consent that the photos, film recordings and interviews with me / my child, as well as the results with my personal data / personal data of the
child, may be used by the press, radio and television.
Pareiškiu, kad susipažinau su renginio nuostatais ir sutinku su jame esančiomis nuostatomis. Dabartinė mano sveikatos būklė / esama vaiko
sveikatos būklė leidžia man dalyvauti sporto varžybose ir dalyvauju savo rizika / dalyvauju savo atsakomybe. Vadovaujantis 2008 m. 6 sek. 1 lit. O
2016-04-27 bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu (Oficialusis leidinys EU L 119, 2016-05-04), sutinku, kad mano/mano vaiko asmens
duomenys būtų tvarkomi konkursų organizavimo ir dalyvavimo juose tikslais. Sutinku, kad nuotraukos, filmų įrašai ir interviu su manimi / mano
vaiku, taip pat rezultatai su mano asmens duomenimis / vaiko asmens duomenimis būtų naudojami spaudoje, radijuje ir televizijoje.

………………………………………………………….

Data, įskaitomas dalyvio / globėjo parašas
Data, czytelny podpis zawodnika/opiekuna
Date, legible signature of the participant / guardian

