
                 VIII CROSS MARATON „PRZEZ PIEKŁO DO NIEBA” 
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Zgłaszam swój udział: 
Proszę postawić „ X ” 

 

 
 

Nazwisko 

Imię - - 

Adres                      -                           Miejscowość 

             Ulica                                                                                                                nr                       / 

      Reprezentuję  
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Rezerwuję nocleg  
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Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem zawodów i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na 

wykorzystanie moich danych  osobowych dla potrzeb imprezy. 

Oświadczam, że jestem zdrowy, posiadam aktualne badania lekarskie, a w zawodach startuję na własną odpowiedzialność. 

 

      Nr start.       

      Kategoria 

     Wypełnia organizator ↕  Maraton 
 42.195 m. 

        Marszobieg 
                21,1 km 

 

 

.........................................
Data i podpis zawodnika 

W domku lub pawilonie 

murowanym : 

W warunkach  

turystycznych : 
 
17/18.05 

 
18/19.05 

 
17/18.05 

 
18/19.05 

Oświadczenie opiekuna osoby niepełnoletniej. 

Ja, niżej podpisany, pełniąc obowiązki rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Marszobiegu 

na 21,1 km. Wyrażam zgodę na jego udział w imprezie, oświadczając, że będę sprawować nad nim 

opiekę od chwili startu, aż do zakończenia zawodów. Oświadczam także, iż nie będę rościć sobie 

żadnych praw wobec organizatorów w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. 

 

.......................... 
Podpis opiekuna 

    Data   

   urodz. 
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