REGULAMIN BIEGÓW CASTORIAN EXTREME RACE
INFORMACJE PODSTAWOWE I DEFINICJE
1. CASTORIAN EXTREME RACE
Castorian Extreme Race to imprezy sportowe związane z biegami w terenowych warunkach
z dodatkowymi przeszkodami sztucznymi, których pokonanie wymaga ogólnej sprawności
fizycznej. Biegi Castorian Extreme Race różnią się długością trasy i ilością przeszkód w
zależności od formuły.
2. ORGANIZATOR
Organizatorem Castorian Extreme Race jest ARX-MERITUM Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, z siedzibą w Radzyniu Podlaskim przy ul. Dąbrowskiego 16 (kod
pocztowy 21-300), wpisana w 2010 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000362709, zwana w dalszej części regulaminu organizatorem.
3. CELE CASTORIAN EXTREME RACE
- propagowanie biegów i biegów z przeszkodami
- zachęcanie do aktywności fizycznej
- promowanie zdrowej sportowej rywalizacji w atmosferze zawodów
- integracja
4. UCZESTNIK
Uczestnikiem jest stosownie do niniejszego Regulaminu osoba, która zarejestruje się za
pomocą wskazanych przez organizatora narzędzi, wniesie opłatę startową i bierze czynny
udział w biegu w wybranej przez siebie formule Castorian Extreme Race.
5. BIEG
Konkretne zawody w odpowiedniej formule, z określoną datą, miejscem, trasą i ilością
przeszkód zwane dalej biegiem.
6. OPŁATA STARTOWA
Opłata startowa to podana każdorazowo w informacji o biegu w cenniku kwota, jaką
uczestnik zobowiązany jest wpłacić w określonym przez organizatora czasie na wskazane
konto.
7. PAKIET STARTOWY
Pakiet startowy to przeznaczony dla uczestników zestaw zawierający wskazane przez
organizatora każdorazowo dla biegu elementy (np. numer startowy, koszulka, gadżety,
napoje, mapa trasy etc.)
8. TERMIN I MIEJSCE ORGANIZACJI ZAWODÓW
Biegi Castorian Extreme Race są organizowane na terenie województwa lubelskiego w
różnych terminach.
9. PUBLICZNOŚĆ
Biegi są otwarte dla publiczności i kibiców, którzy zobowiązani są do zachowania wszelkich
zasad bezpieczeństwa i porządku. Wszystkie osoby postronne obowiązuje całkowity zakaz
wchodzenia na wyznaczoną trasę biegu.

10. EVENTY TOWARZYSZĄCE
Podczas biegów w ramach imprez towarzyszących mogą być organizowane przez
organizatora i partnerów Castorian Extreme Race gry sportowe dla przebywających pod
opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów dzieci. Za bezpieczeństwo małoletnich
podczas zabaw odpowiadają rodzice/opiekunowie.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W biegu mogą brać wyłącznie osoby pełnoletnie, tj. takie, które w dniu biegu mają
ukończone 18 lat.
2. W biegu mogą brać udział wyłącznie osoby, które są świadome własnych możliwości
fizycznych i odporne na długotrwały wysiłek, jakim jest bieg w trudnych warunkach
terenowych i pogodowych, nie mają nie mają przeciwwskazań do tego typu aktywności i są
świadome ryzyka utraty życia lub utraty/pogorszenia stanu zdrowia, jakie niesie ze sobą
udział w tego typu zawodach sportowych.
3. Warunkiem wzięcia udziału w biegu jest:
a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i wyrażenie zgody na jego przestrzeganie
b) wypełnienie formularza zgłoszeniowego i zarejestrowanie się we wskazany przez
organizatora sposób
c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu
zgłoszeniowym
d) wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku utrwalonego w dowolnej
formie w celach promocyjnych organizatora oraz w przekazach medialnych
e) wniesienie opłaty startowej
4. Warunkiem dopuszczenia uczestników do biegu będzie własnoręczne podpisanie i
dostarczenie Oświadczenia uczestnika (Załącznik nr 1 do Regulaminu). Osoby, które nie
spełnią tego wymogu zostają skreślone z listy startowej i nie mogą ubiegać się o zwrot
opłaty startowej.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość organizowania biegów dla osób poniżej 18 roku
życia. Osoby takie mogą nabyć status uczestnika pod warunkiem złożenia w dniu
rozpoczęcia biegu w biurze zawodów zgody na uczestnictwo w biegu podpisanej przez
opiekuna prawnego dziecka, przy czym osobista obecność w biurze zawodów i
potwierdzenie tożsamości opiekuna dokumentem ze zdjęciem są obowiązkowe. Wzór
Oświadczenia Zgody stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
TERMIN I MIEJSCE BIEGÓW
1. Biegi odbywają się w różnych miejscach na terenie województwa lubelskiego. Miejsca
startu i mety, terminy, godziny startu, szczegóły dotyczące trasy oraz program biegów są
każdorazowo udostępniane w ogłoszeniach, na stronie internetowej organizatora
www.castorian.pl i na oficjalnym profilu FB www.facebook.com/pg/castorianextremerace/
2. Organizator ma prawo zmienić termin, miejsce lub zmodyfikować (wydłużyć, skrócić) trasę
danego biegu. O zmianach organizator informuje za pomocą strony internetowej
www.castorian.pl i oficjalnym profilu FB www.facebook.com/pg/castorianextremerace/ oraz
poprzez mailowe powiadomienie zarejestrowanych już uczestników nie później niż na 24
godziny przed jego rozpoczęciem. Wprowadzenie powyższych zmian nie nakłada na

organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań ani nie powoduje jakichkolwiek roszczeń
ze strony uczestników.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podawania przyczyn. uczestnicy,
którzy zapisali się na bieg i wpłacili wpisowe otrzymują w takim wypadku pełen zwrot
wpisowego lub możliwość przeniesienia go na inny bieg. O odwołaniu biegu organizator
informuje za pomocą strony internetowej www.castorian.pl i oficjalnym profilu FB
www.facebook.com/pg/castorianextremerace/ oraz poprzez mailowe powiadomienie
zarejestrowanych już uczestników, którym przekazuje również informacje o sposobie i
terminie zwrotu wpłaconej Opłaty startowej.

1.
2.
3.
4.
5.

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
Limit uczestników jest ustalany oddzielnie dla każdego biegu
Warunkiem zarejestrowania się do uczestnictwa w Imprezie jest wypełnienie
elektronicznego formularza na wskazanym przez organizatora serwisie rejestracji online i
uiszczenie wpisowego.
Organizator udziela gwarancji otrzymania wszystkich świadczeń wyłącznie w sytuacji, gdy
wypełnienie elektronicznego formularza nastąpi do 7 dnia przed dniem, w którym odbędzie
się bieg.
Dokonanie rejestracji w terminie późniejszym jest możliwe w miarę dostępności miejsc,
lecz zarejestrowanym po terminie, o którym mowa w pkt. 3 uczestnikom organizator nie
gwarantuje pełnego Pakietu startowego.
Rejestracja online zamykana jest na 3 dni przed terminem biegu. Po tym terminie, w miarę
dostępności pakietów startowych, uczestnik może dokonać rejestracji w biurze zawodów
danego biegu lub kontaktując się bezpośrednio z organizatorem mailowo pod adresem
kontakt@castorian.pl

OPŁATA STARTOWA
1. Wysokość opłaty startowej dla każdego biegu określona jest w cenniku opublikowanym na
stronie internetowej organizatora oraz w systemie zapisów on-line.
2. Opłatę startową należy wpłacić w terminie 7 dni licząc od dnia rejestracji, jednak nie
później niż na 3 dni przed terminem biegu, przelewem na rachunek bankowy podany na
stronie internetowej, wskazując w tytule przelewu treść wygenerowaną przez system
rejestracyjny lub przez system szybkiej płatności umieszczony na stronie internetowej przy
rejestracji.
3. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 2 organizator ma prawo skreślić uczestnika z
listy startowej danego biegu. Aby tego uniknąć w wypadku wniesienia opłaty startowej po
terminie należy skontaktować się z organizatorem. Możliwe jest również w przypadku
dostępności miejsc na wybrany bieg uiszczenie wpisowego w biurze zawodów gotówką.
Organizator ma prawo pobrać w takim przypadku opłatę administracyjną.
4. Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu zapisu na bieg oraz rodzaju biegu
oraz terminu, w jakim dokonana zostanie płatność. Przy ustalaniu wysokości opłaty
startowej brana jest pod uwagę data dokonania płatności, nie zaś data wypełnienia
formularza zgłoszeniowego.
5. Organizator przewiduje zniżki dla zespołów/drużyn uczestniczących w biegu. Wysokość
zniżek podawana jest w Cenniku publikowanym na stronie internetowej. Zniżki drużynowe
nie są przyznawane osobom, które uiściły wpisowe w biurze zawodów a nie poprzez
rejestrację online. Zniżka drużynowa nie łączy się z innymi promocjami i zniżkami.
6. Po wysłaniu zgłoszenia rejestracyjnego i uiszczeniu opłaty nie ma możliwości zmiany
danych uczestnika ani przeniesienia prawa do startu na inną osobę.

7. W ramach opłaty startowej każdy z uczestników otrzymuje:
a) prawo wzięcia udziału w biegu
b) pakiet startowy (szczegóły dotyczące pakietu startowego są każdorazowo wskazane na
stronie internetowej organizatora i oficjalnym profilu FB)
c) medal potwierdzający ukończenie biegu, przy czym otrzymuje go tylko uczestnik, który
dotrze do mety w wyznaczonym limicie czasowym
d) wodę
e) podstawową opiekę medyczną w trakcie trwania biegu (w zakresie urazów, do których
doszło w związku z uczestnictwem w biegu)
REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W IMPREZIE
1. W terminie 14 dni licząc od dnia uiszczenia wpisowego, jednak nie później niż na 7 dni
przed terminem biegu, uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z uczestnictwa w
biegu bez podania przyczyny, ze zwrotem pełnej opłaty startowej.
2. O rezygnacji z uczestnictwa w biegu, o której mowa w pkt. 1 należy poinformować
organizatora drogą elektroniczną, przesyłając na adres: kontakt@castorian.pl jednoznaczne
oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w biegu. Zwrot opłaty startowej nastąpi na
rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność. W przypadku płatności kartą przez
system szybkich płatności, zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek karty, nie później niż w
ciągu 14 dni od momentu przesłania rezygnacji przez uczestnika. Uczestnik nie ponosi
żadnych kosztów związanych ze zwrotem.
POMIAR CZASU I KLASYFIKACJA
1. Podczas biegów stosowany jest elektroniczny pomiar czasu
2. Po zakończonym biegu uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu chipa
pomiarowego do biura zawodów. W przypadku niezwrócenia chipa lub jego zgubienia
uczestnik ponosi dodatkową opłatę w wysokości 20 zł.
3. Klasyfikacja odbywa się na zasadach określonych każdorazowo dla każdego biegu
NAGRODY
1. Organizator ma prawo przyznawać wyróżnienia w różnych kategoriach, zgodnie
informacjami poświęconymi danemu biegowi
2. Po indywidualnych ustaleniach nagrody w wybranych kategoriach mają prawo przyznawać
partnerzy i sponsorzy Castorian Extreme Race
3. Ilość i rodzaj nagród ustala organizator i podaje do wiadomości w informacji o biegu.

BEZPIECZEŃSTWO
1. Organizator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa w
trakcie biegu, zapewniając przy tym dostęp do podstawowej pomocy medycznej w trakcie
trwania biegu, w zakresie urazów, do których doszło w związku z uczestnictwem w biegu.
2. Ze względu na charakter biegu, uczestnik musi liczyć się z możliwością powstania kontuzji
oraz zadrapań, otarć związanych z pokonywaniem przeszkód. Warunki mogą sprzyjać
przemoczeniu, a także wychłodzeniu organizmu. Uczestnik bierze udział w biegu na własną
odpowiedzialność i ponosi wyłączną odpowiedzialność za powstałe konsekwencje
zdrowotne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zdjęcia z trasy biegu uczestników, którzy w jego
ocenie wymagają interwencji medycznej, natychmiastowego ogrzania organizmu lub opieki
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w innym zakresie. Decyzje obsługi medycznej co do możliwości kontynuacji biegu przez
zawodnika są ostateczne i nieodwołalne.
Niezależnie od warunków atmosferycznych dla bezpieczeństwa uczestników zakazuje się
startu w butach z kolcach lub butach z kolcami.
Uczestnik jest zobowiązany do przygotowania odpowiedniej, stosownej do warunków
pogodowych odzieży zabezpieczającej przed nadmiernym wychłodzeniem lub
przegrzaniem. Z uwagi na typ biegu musi liczyć się z możliwością zniszczenia odzieży, w
której startuje.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa wzięcia udziału w biegu
uczestnikowi, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających,
agresywnemu, w stroju zagrażającym bezpieczeństwu, a także podejmującemu jakiekolwiek
działania, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych uczestników, przedstawicieli
organizatora, sponsorów i partnerów biegu. W takim przypadku uczestnikowi nie
przysługuje prawo żądania zwrotu wpisowego.
Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia organizatora.
Jeśli bieg obejmuje trasy dróg publicznych, wszyscy uczestnicy są zobowiązani do
przestrzegania zasad określonych przez służby porządkowe i organizatora. Uczestnicy biec
mogą jedynie w zakresie wydzielonego pasa ruchu oraz zobowiązani są zachować
szczególną ostrożność.
Uczestnicy na trasie są zobowiązani do:
a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i sportowego zachowania
b) nieprzeszkadzania innym uczestnikom podczas biegu i pokonywania przeszkód

PRZESZKODY I TRASA
1. Informacje na temat przeszkód są zamieszczane na stronie internetowej www.castorian.pl i
oficjalnym profilu FB www.facebook.com/pg/castorianextremerace/ . Organizator
przewiduje dwa rodzaje przeszkód:
a) naturalne (m.in. bagna, stawy, jeziora, rzeki, wzniesienia, drzewa, zarośla, rowy)
b) sztuczne (m.in. ściany, liny, belki trawersowe, pajęczyny linowe, zasieki, zbiorniki z wodą,
błotem, czy linie ognia)
2. Długość trasy i ilość przeszkód są każdorazowo określane dla każdego biegu
3. Trasa jest na całej lub prawie całej długości oznaczona taśmami

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
1. Wyrażona przez uczestnika w Oświadczeniu uczestnika zgoda na wykorzystanie wizerunku
obejmuje:
a) utrwalanie i zwielokrotnienie wizerunku dowolną techniką, rozpowszechnianie w dowolnej
formie oraz jego udostępnianie przez organizatora w zakresie promocji organizatora, biegów,
sponsorów i partnerów Castorian Extreme Race
b) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym

c) zamieszczanie i publikowanie wizerunku w prasie, na stronach internetowych, plakatach,
bilbordach oraz emisję w przekazach telewizyjnych i radiowych
d) publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegu w postaci zdjęć z trasy biegów
2. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom, sponsorom
biegów i mediom sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku uczestników w zakresie, o
którym mowa powyżej.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych uczestników jest organizator, ARX-MERITUM Sp. z
o.o., ul. Dąbrowskiego 16, 21-300 Radzyń Podlaski, wpisana w 2010 r. do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000362709; oraz w przypadku rejestracji w systemie
online wskazany przez organizatora podmiot.
2. Dane osobowe uczestników zbierane przez administratora obejmują: imię i nazwisko, datę
urodzenia, miejsce zamieszkania (miasto, województwo, kraj), płeć, adres mailowy, numer
telefonu, rozmiar ubrania, dieta (np. wegetariańska).
3. Dane osobowe uczestników są zbierane i przetwarzane w celu organizacji biegu,
klasyfikacji i przyznawania nagród oraz dochodzenia roszczeń i wykonania obowiązków
wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych. Są
również przetwarzane do celów marketingowych (m.in. informowanie o kolejnym biegu,
kontakt z uczestnikiem) oraz udostępniane podmiotom wspierającym w prowadzeniu
działalności i organizowaniu imprez sportowych i stowarzyszeniom sportowym.
4. Publikacji podlegają dane skrócone: imię, nazwisko, rok urodzenia i nazwa miejscowości, w
której zamieszkuje uczestnik.
5. Administrator dokłada wszelkich starań i środków, aby dane osobowe uczestników były
należycie zabezpieczone.
6. Dane osobowe uczestników są wykorzystywane i przetwarzane przez organizatora zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych (RODO)
7. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i
uzupełniania, jak również zażądania ich usunięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami
RODO, kontaktując się z administratorem za pośrednictwem maila: kontakt@castorian.pl
oraz w przypadku rejestracji on-line ze wskazanym przez organizatora podmiotem
prowadzącym zapisy.
8. Dane osobowe w zakresie rozliczeń finansowych są przechowywane przez okres, w którym
organizator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających w
celu udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich
spełnienia przez organy publiczne, tj. 5 lat od zakończenia roku, w którym odbył się bieg, na
potrzeby którego zbierane były dane osobowe uczestników.
9. Dane osobowe zawarte w Oświadczeniu uczestnika lub Oświadczeniu opiekuna uczestnika
są przechowywane przez okres niezbędny dla sądowego rozstrzygania ewentualnych kwestii
spornych.
10. Dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez
uczestnika sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
11. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale
ich niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie ze względów organizacyjnych
uniemożliwia uczestnictwo w biegu.

POSTANOWIENIE POWYŻSZEGO REGULAMINU SĄ OBOWIĄZUJĄCE
DLA KAŻDEGO BIEGU CASTORIAN EXTREME RACE!

Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA CASTORIAN EXTREME RACE
Ja, ...........................................................................................................................................(imię i nazwisko)
zamieszkały w............................................................................................................................(adres)
legitymujący się dowodem tożsamości................................................. (nr i seria dowodu) lub numerem
PESEL:.............................................., niniejszym oświadczam, że:
1. Jestem osobą pełnoletnią i mam pełną zdolność do czynności prawnych. Nie znajduję się w stanie
nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków, które mogą w jakikolwiek sposób
wyłączać lub ograniczać moją sprawność psychiczną i fizyczną lub zdolność podejmowania decyzji.
2. Stan mojego zdrowia w pełni pozwala na wzięcie udziału w biegu z przeszkodami CASTORIAN
EXTREME RACE.............................................................................(nazwa biegu lub długość trasy) w
dniu ............................... (data biegu).
3. Podczas wskazanego wyżej biegu CASTORIAN EXTREME RACE zobowiązuję się stosować do
wszelkich poleceń oraz instrukcji otrzymanych od organizatora i jego przedstawicieli, w tym wolontariuszy,
a także służb medycznych i ratowniczych.
4. Uczestniczę w w/w biegu CASTORIAN EXTREME RACE na własne życzenie i ryzyko. Mam
świadomość, że biegi CASTORIAN EXTREME RACE to biegi podwyższonego ryzyka, w trakcie których
mogę doświadczyć uszczerbku na zdrowiu, w tym kontuzji, skaleczeń, otarć, oparzeń, wychłodzenia
organizmu, ukąszeń owadów oraz wszelkiego rodzaju dyskomfortu w związku z w/w biegiem i oświadczam,
że ponoszę osobiście wyłączną odpowiedzialność za ich zaistnienie.
5. Mam świadomość, że biegi Castorian Extreme Race mogą być filmowane przy użyciu drona. W razie
upadku drona będę chronił głowę.
6. Podane przeze mnie dane i oświadczenia są w pełni zgodne z prawdą. Nie zataiłem/am żadnej istotnej z
punktu widzenia mojego bezpieczeństwa podczas biegu CASTORIAN EXTREME RACE informacji.
7. Ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone przeze mnie
komukolwiek podczas, w wyniku lub w związku z moim uczestnictwem we wskazanym wyżej biegu.
8. W przypadku jakiejkolwiek szkody poniesionej osobiście przeze mnie nie będę wnosić żadnych roszczeń
z tego tytułu wobec organizatorów, ich współpracowników i wolontariuszy pracujących podczas biegu
CASTORIAN EXTREME RACE. Niniejszym zwalniam organizatora, jego współpracowników i
wolontariuszy ze wszelkiej odpowiedzialności za doznane przeze mnie szkody, które związane są z moim
uczestnictwem w biegu CASTORIAN EXTREME RACE.
9. Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle niniejszego oświadczenia, w wyniku lub w związku z moim
uczestnictwem w biegu CASTORIAN EXTREME RACE będą rozwiązywane przez sąd powszechny
właściwości ogólnej.
10. Zapoznałem się i akceptuję Regulamin Biegów CASTORIAN EXTREME RACE dostępnym pod
adresem
https://www.facebook.com/notes/castorian/regulamin-bieg%C3%B3w-castorian-extremerace/2166060933675420/
11. Zostałem poinformowany o prawie do pozostawienia rzeczy podręcznych w depozycie, zapoznałem się z
treścią regulaminu depozytu i akceptuję go.
12. Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację przez Organizatora, sponsorów oraz oficjalnych partnerów,
których lista znajduje się na stronie internetowej organizatora, mojego wizerunku utrwalonego w dowolnej
formie zapisu (foto, zapis wideo). Publikacja ta może nastąpić w relacjach z imprezy, a także we wszelkich
materiałach promocyjnych biegów CASTORIAN EXTREME RACE, w tym zamieszczonych na stronach
internetowych, w mediach i mediach społecznościowych.
13. Zapoznałem się z Polityką Prywatności i Informacjami o ochronie danych osobowych zamieszczonymi
na stronie: https://www.facebook.com/notes/castorian/polityka-prywatno%C5%9Bci-i-ochrona-danychosobowych/2166090050339175/ i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby
organizacji biegu CASTORIAN EXTREME RACE zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

…......................................................
Miejscowość i data

….............................................................
Czytelny podpis

Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA CASTORIAN EXTREME RACE
Ja, ....................................................................................................(imię i nazwisko)
zamieszkały w.......................................................................................................(adres)
legitymujący się dowodem tożsamości................................................. (nr i seria dowodu) lub numerem
PESEL:.............................................., jestem opiekunem prawnym uczestnika
…................................................................................... (imię i nazwisko) legitymującego się numerem
PESEL:
, zwanego dalej Uczestnikiem i oświadczam, że:
1. Jestem osobą pełnoletnią i mam pełną zdolność do czynności prawnych. Nie znajduję się w stanie
nietrzeźwości,w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków, które mogą w jakikolwiek sposób
ograniczać moją sprawność psychomotoryczną i zdolność podejmowania decyzji.
2. Stan zdrowia Uczestnika w pełni pozwala na wzięcie udziału w biegu z przeszkodami CASTORIAN
EXTREME RACE.............................................................................(nazwa biegu lub długość trasy) w
dniu ............................... (data biegu).
3. Podczas wskazanego wyżej biegu CASTORIAN EXTREME RACE Uczestnik zobowiązuje się stosować
do wszelkich poleceń oraz instrukcji otrzymanych od organizatora i jego przedstawicieli, w tym
wolontariuszy, a także służb medycznych i ratowniczych.
4. Uczestnik bierze udział w w/w biegu CASTORIAN EXTREME RACE na własne życzenie i moje ryzyko.
Mam świadomość, że biegi CASTORIAN EXTREME RACE to biegi podwyższonego ryzyka, w trakcie
których Uczestnik może doświadczyć uszczerbku na zdrowiu, w tym kontuzji, skaleczeń, otarć, oparzeń,
wychłodzenia organizmu, ukąszeń owadów oraz wszelkiego rodzaju dyskomfortu w związku z w/w biegiem
i oświadczam, że ponoszę osobiście wyłączną odpowiedzialność za ich zaistnienie.
5. Mam świadomość, że biegi Castorian Extreme Race mogą być filmowane przy użyciu drona. W razie
upadku drona Uczestnik będzie chronił głowę.
6. Podane przeze mnie dane i oświadczenia są w pełni zgodne z prawdą. Nie zataiłem/am żadnej informacji
istotnej z punktu widzenia bezpieczeństwa Uczestnika podczas biegu CASTORIAN EXTREME RACE.
7. Ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestnika
komukolwiek podczas, w wyniku lub w związku z uczestnictwem w w/w biegu.
8. W przypadku jakiejkolwiek szkody poniesionej osobiście przez Uczestnika ani on, ani ja nie będę wnosić
żadnych roszczeń z tego tytułu wobec organizatorów, ich współpracowników i wolontariuszy pracujących
podczas biegu CASTORIAN EXTREME RACE. Niniejszym zwalniam organizatora, jego
współpracowników i wolontariuszy ze wszelkiej odpowiedzialności za doznane przez Uczestnika szkody,
które związane są z jego udziałem w biegu CASTORIAN EXTREME RACE.
9. Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle niniejszego oświadczenia, w wyniku lub w związku z moim
uczestnictwem w biegu CASTORIAN EXTREME RACE będą rozwiązywane przez sąd powszechny
właściwości ogólnej.
10. Zapoznałem się i akceptuję regulamin biegów CASTORIAN EXTREME RACE dostępnym pod
adresem: https://www.facebook.com/notes/castorian/regulamin-bieg%C3%B3w-castorian-extremerace/2166060933675420/
11. Zostałem poinformowany o prawie do pozostawienia rzeczy podręcznych w depozycie, zapoznałem się z
treścią regulaminu depozytu i akceptuję go.
12. Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację przez Organizatora, sponsorów oraz oficjalnych partnerów,
których lista znajduje się na stronie internetowej organizatora, wizerunku Uczestnika utrwalonego w
dowolnej formie (foto, zapis wideo). Publikacja ta może nastąpić w relacjach z imprezy, a także we
wszelkich materiałach promocyjnych biegów CASTORIAN EXTREME RACE, w tym zamieszczonych na
stronach internetowych, w mediach i mediach społecznościowych.
13. Zapoznałem się z Polityką Prywatności i informacjami o ochronie danych osobowych zamieszczonymi
na stronie https://www.facebook.com/notes/castorian/polityka-prywatno%C5%9Bci-i-ochrona-danychosobowych/2166090050339175/ i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz
Uczestnika na potrzeby organizacji biegu CASTORIAN EXTREME RACE zgodnie z przepisami
obowiązującego prawa.
…......................................................
Miejscowość i data

….............................................................
Czytelny podpis

