
XVIII Międzynarodowy Ekstremalny Maraton Pieszy  
KIERAT 2023 

Słopnice pow. Limanowa – 26-28.05.2023 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA MARATONU  
 

DANE OSOBOWE 

 

Numer startowy: 

(wpisać bezpośrednio przed rejestracją 
po sprawdzeniu na liście startowej  

w biurze maratonu) 
__ __ __ 

Imię i nazwisko:    
Data urodzenia (dd-mm-rrrr):    

Reprezentowana miejscowość:    
Numer telefonu komórkowego 

używanego podczas maratonu:  
 

Słopnice, 26 maja 2023 r. 
 
Oświadczam, że: 
1. regulamin XVIII Międzynarodowego Ekstremalnego Maratonu Pieszego KIERAT 2023 jest mi znany 
i zobowiązuję się do jego przestrzegania; 
2. w maratonie KIERAT 2023 startuję na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku 
na zdrowiu, w tym zakażenia wirusem Covid-19 lub strat materialnych nie będę dochodzić 
odszkodowania od organizatorów maratonu; 
3. stan mojego zdrowia pozwala na start w górskim maratonie pieszym na dystansie 100 km; 
4. zobowiązuję się do przestrzegania zasad porządkowych i poleceń organizatorów maratonu KIERAT 
związanych z zachowaniem reżimów sanitarnych na terenie bazy i na punktach kontrolnych; 
5. w razie wystąpienia u mnie jakichkolwiek objawów mogących świadczyć o infekcji wirusowej lub 
poważnej niedyspozycji zdrowotnej, zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym organizatorów 
imprezy i zastosować się do poleceń personelu medycznego i ratowników; 
6. podane przeze mnie w zgłoszeniu elektronicznym dane osobowe i kontaktowe: 
 są zgodne z prawdą / wymagają sprostowania w zakresie*: 

(miejsce na podanie danych wymagających sprostowania) 
 
 
 
 

*) niepotrzebne skreślić 
 

 
CZYTELNY PODPIS .......................................................................................................... 

 
Wyrażam zgodę na: 
1. wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją 
maratonu KIERAT zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 
2. prezentację mojego wizerunku w materiałach informacyjnych oraz promocyjnych związanych 
z maratonem KIERAT. 
 
 

CZYTELNY PODPIS ....................................................................................................... 


