
OŚWIADCZENIE UCZESTNICTWA W REGATACH WAKACYJNEJ LIGI WINDSURFINGOWEJ Z CYKLU PUCHARU POLSKI 

IMIĘ I NAZWISKO…………………………….....................................DATA URODZENIA………………………………

ADRES ZAMIESZKANIA…………………………………………………………………………………………………………………

NR TEL…………………………………………

E-MAIL………………………………………...

NR DOWODU/PESEL……………………………………………….                         

SZKOŁA, którą reprezentuje/wywodzę się ………………………………………………………..

BIORĘ UDZIAŁ W KONKURENCJACH:

Kategoria A Kategoria B Kategoria C  Kategoria D

Urodzony w 
latach:

  2009-
2018:) 

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Zaznacz 
krzyżykiem:) 

1) Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z REGULAMINEM REGAT WAKACYJNEJ LIGI WINDSURFINGOWEJ Z CYKLU
PUCHARU POLSKI i zaleceniami Organizatora (SurfPoint) dotyczącymi bezpieczeństwa uczestników zawodów. Uczestnik
zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu i zaleceń Organizatora, sędziów i dyrektora zawodów.

2) Zgłaszając się do zawodów zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatora i
sponsorów na utrwalonych w czasie trwania REGAT WAKACYJNEJ LIGI WINDSURFINGOWEJ Z CYKLU PUCHARU
POLSKI materiałach zdjęciowych, filmowych i innych promocyjnych oraz medialnych dotyczących zawodów na wszystkich
polach eksploatacji.

3) Uczestnik oświadcza, iż bierze udział w REGATACH WAKACYJNEJ LIGI WINDSURFINGOWEJ Z CYKLU PUCHARU 
POLSKI dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Jest też świadomy ryzyka związanego z 
uprawianiem windsurfingu oraz ewentualnych niebezpieczeństw i konsekwencji wypadków, które mogą być skutkiem 
udziału w REGATACH WAKACYJNEJ LIGI WINDSURFINGOWEJ Z CYKLU PUCHARU POLSKI.

4) Uczestnik oświadcza, iż jego stan zdrowia pozwala na start w REGATACH WAKACYJNEJ LIGI WINDSURFINGOWEJ Z 
CYKLU PUCHARU POLSKI oraz, że nie znajduje się pod wpływem alkoholu ani jakichkolwiek środków odurzających. 
Oznacza to brak alkoholu lub środków odurzających we krwi.

5) Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Organizatora związanych z jego udziałem w zawodach, w szczególności 
roszczeń odszkodowawczych z tytułu jakichkolwiek wypadków lub chorób doznanych na lądzie, w wodzie czy w powietrzu,
w tym w szczególności wszelkiego rodzaju złamań, zwichnięć, urazów, potłuczeń i innych uszkodzeń ciała bez względu na
skutek, jak również zniszczenia odzieży lub innego mienia Uczestnika.

6) Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek zniszczenia, uszkodzenia bądź zaginięcie sprzętu podczas trwania zawodów. 
Uczestnik oświadcza, że pozostawia sprzęt na terenie zawodów na własne ryzyko.

7) W przypadku, gdy Uczestnik jest niepełnoletni, wymagany jest podpis co najmniej jednego z rodziców/opiekunów 
prawnych.

MIEJSCOWOŚĆ, DATA             PODPIS UCZESTNIKA/OPIEKUNA


