
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA RAJDU PRUDNIK – PRADZIAD 
 

……………………….……………………………………. uczestnika rajdu  
                                      /imię i nazwisko/ 

pieszego na trasie Prudnik – Pradziad w dn. 6.08.2022. 

 

Miejscowość zamieszkania: ………………………… 

 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przeprowadzenie wszelkich 

niezbędnych zabiegów i operacji w stanach zagrażających mojemu życiu lub zdrowiu. 

 

Informuję, że: 

2. Nie cierpię na choroby przewlekłe i inne wykluczające mój udział w rajdzie. 

3. Przyjmuję leki/nie przyjmuję leków* 

 

……………………………………………………………………………… 
                                        /nazwa leku, ewentualne stosowanie/ 

4. Akceptuję warunki rajdu zgodnie z jego regulaminem dostępnym na starcie rajdu ze 

szczególnym uwzględnieniem obowiązku uczestnika rajdu o poinformowaniu organizatora 

w przypadku rezygnacji z dalszej wędrówki. 

 

5. Mam świadomość, że charakter rajdu polega na indywidualnym bądź grupowym 

przebyciu wskazanej trasy bez bezpośredniej opieki organizatora i w tym czasie organizator 

nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe bądź umyślne z udziałem uczestnika. 

6. Przyjmuję odpowiedzialność za ewentualne szkody materialne wyrządzone przeze mnie 

podczas rajdu. 

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji 

Rajdu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 z 1997 poz. 883), a 

także RODO zgodnie z regulaminem Rajdu. 

 

Prudnik, 6.08.2022 ………………………………………………………. 

                                                   /czytelny podpis/                                     

 * - niepotrzebne skreślić 
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