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REGULAMIN ZAWODÓW KOLARSKICH 
„MAROKO – NOWINY MTB RACE 2022” 

 

I. ORGANIZATOR 
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

 44-200 Rybnik, ul. Gliwicka 72  

• Tel. 504013886; 

• e-mail: piotrandrosz992@gmail.com, www.mosir.rybnik.pl 

• Grupa Kolarska Viktoria  
 

II. CEL 

• propagowanie aktywnego wypoczynku jako formy spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież oraz osoby 
dorosłe, 

• popularyzacja kolarstwa górskiego, popularyzacja zdrowego stylu życia, 

• popularyzacja idei „Rybnik - miasto na rowerach", 

• szerzenie informacji o ścieżkach rowerowych na terenie miasta Rybnika i Subregionu Zachodniego, 

• promocja walorów krajobrazowych miasta Rybnik, 

• wyłonienie uzdolnionych sportowo uczniów w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży 

• przeprowadzenie Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików MTB 

III. TERMIN i MIEJSCE 

1. Zawody odbędą  się w niedzielę 2 października 2022r. na terenie kompleksu leśnego Maroko – Nowiny wjazd 
od strony obwodnicy Góreckiego 

2. Biuro zawodów czynne będzie od godziny - 8:30 

3. Starty rozpoczną się o godzinie - 10:00  

4. Dekoracja ok. godziny - 15:00 

Program zawodów będzie opublikowany na stronie internetowej MOSiR Rybnik (http://www.mosir.rybnik.pl) 
oraz na naszym profilu na Facebooku. 

Harmonogram ogólny: 
- 10:00 wyścig indywidualny w kat. młodzik i młodziczka 
- po zakończeniu wyścigu ind. wyścigi w pozostałych kategoriach od żaka do elity 
- wyścig sztafet w kat. młodzików 
- wyścigi dziecięce w kategoriach 0-10 lat 

 

IV. UCZESTNICY 

1. Prawo startu w wyścigu posiadają osoby po wypełnieniu karty zgłoszenia: 
a. Niepełnoletnie na podstawie pisemnej zgody rodziców (opiekunów  prawnych) 

http://www.mosir.rybnik.pl/
http://www.mosir.rybnik.pl/
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b. Pełnoletnie na podstawie oświadczenia 
c. Prawo startu mają zawodnicy z licencją i bez licencji PZKol                                                                                      
d. Organizator ustala limit uczestników do 150 osób. 

2. Każdy uczestnik jest obowiązany na żądanie Sędziego Głównego okazać dokument potwierdzający tożsamość. 
Brak dokumentu może być podstawą niedopuszczenia do udziału w zawodach.  

3. Każdy startujący ma obowiązek posiadać kask ochronny. 
 

V. ZGŁOSZENIA: 
NALEŻY NAJPIERW DOKONAĆ ZGŁOSZENIA INTERNETOWEGO, A NASTĘPNIE DOKONAĆ ODPOWIEDNIEJ WPŁATY 
WPISOWEGO! 
1. Organizator ustala limit uczestników: 150 osób. 
2. Zgłoszenia realizowane są przez formularz elektroniczny na stronie internetowej: https://dostartu.pl/maroko-

nowiny-mtb-race-2022-v8113 
do dnia 28 wrzesień 2022 r. 23:59 po tym terminie istnieje możliwość rejestracji tylko w dniu zawodów, w 
biurze zawodów 8:30 – 13:00 nie później niż 30 minut przed planowanym startem (tylko w przypadku 
niewykorzystania limitu uczestników). 

3. Zgłoszenie poprzez formularz elektroniczny, które nie zostanie opłacone do 28.09.2022 uznaje się jako 
nieważne. 

4. Po zakończeniu zapisów poprzez formularz elektroniczny Organizator poda ilość wolnych miejsc. 
5. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu 
6. Zwrotny numer startowy odbieramy w biurze zawodów – nie później niż 30 minut przed planowanym 

startem. 
7. Organizator ustala limit uczestników: 150 osób. 
 

VI. OPŁATA STARTOWA 
Opłata powinna być wpłacona na konto MOSiR Rybnik nie później niż do 28.09.2022:  
56 1020 2528 0000 0802 0434 5617 - decyduje data wpływu na konto (w tytule przelewu należy wpisać 
„MTB 2022 oraz Imię i Nazwisko) 

 
Przy zgłoszeniu on-line: 

1. 10,00 zł uczestnicy do 18 lat zgłoszeni do dnia 28.09.2022 r. 
2. 20,00 zł uczestnicy powyżej 18 lat zgłoszeni do dnia 28.09.2022 r. 

W dniu zawodów: 
1. 20,00 zł uczestnicy do 18 lat 
2. 40,00 zł uczestnicy powyżej 18 lat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dostartu.pl/maroko-nowiny-mtb-race-2022-v8113
https://dostartu.pl/maroko-nowiny-mtb-race-2022-v8113
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VII. KATEGORIE WIEKOWE I CZAS WYŚCIGU 
1. Dokładny czas trwania wyścigu uzależniony będzie od przebiegu trasy oraz warunków pogodowych i podany 

będzie w dniu wyścigu.  W razie małej ilości startujących kategorie mogą być połączone (przy odrębnej 
klasyfikacji).   

2. Wyścig danej kategorii kończy się w momencie przejechania linii mety przez pierwszego zawodnika z tej 
kategorii. 
Każdy kolejny zawodnik danej kategorii, przekraczający linię mety kończy wyścig bez względu na liczbę 
przejechanych okrążeń.                                    

3. Wyścig rozgrywany będzie w następujących kategoriach wiekowych:     
 
Kategorie Mężczyzn: 

• Kategoria do lat 4  
• Kategoria  5-7  lat 
• Kategoria 8-10 lat  
• Kategoria 11-12 lat   (Żak) 
• Kategoria  13-14 lat (Młodzik) 
• Kategoria 15-16 lat  (Junior Mł.) 
• Kategoria 17-18 lat (Junior) 
• Kategoria 19- i starsi (Elita M) 
• Kategoria 30–39 lat (Masters I) 
• Kategoria 40–49 lat (Masters II) 
• Kategoria 50 i powyżej lat (Masters III) 

 
Kategorie Kobiet: 

• Kategoria do lat 4  
• Kategoria  5-7  lat 
• Kategoria 8–10 lat   
• Kategoria 11-12 lat (Żaczka) 
• Kategoria  13–14 lat (Młodziczka) 
• Kategoria 15–16 lat  (Juniorka mł.) 
• Kategoria 17–18 lat (Juniorka) 
• Kategoria 19– i starsi (Elita K) 
• Kategoria 30 i powyżej lat (Masters K) 

 
W ramach Amatorskich Mistrzostw Rybnika 2022 zostanie przeprowadzona osobna klasyfikacja OPEN dla kategorii: 
Elita M, Masters I, Masters II, Masters II, oraz Elita K i Masters K. 
 
1 małe okrążenie ok. 400m 
1 duże okrążenie ok. 3 km 
 
Liczba okrążeń dla danej kategorii wiekowej zostanie podana w dniu imprezy. 
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VIII. WYGRANE 

1. Najlepszym 3 zawodnikom każdej kategorii zostaną wręczone nagrody.  

2. Medal dla każdego kończącego wyścig indywidualny. 
 

IX. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA: 
1. Napój oraz ciepły posiłek dla zawodników (po zwrocie numeru startowego) 
2. Ubezpieczenie NNW 
3. Zabezpieczenie medyczne 
4. Zwrotny numer startowy 
5. Elektroniczny pomiar czasu 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Wyścig przeprowadzony zostanie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. 
2. Komisję sędziowską wyznacza Organizator. 
3. Zawody są rozgrywane bez względu na pogodę  
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione i skradzione.  
5. Bieżące sprawy organizacyjne podawane będą na odprawie technicznej przed zawodami. 
6. We wszystkich sprawach spornych oraz nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzia Główny 

w porozumieniu z Organizatorem. 
7. Start w zawodach oznacza akceptację treści regulaminu. 
8. Obowiązuje zakaz startu na rowerach elektrycznych i przełajowych. 

9. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku (Gliwicka 72, 44-200 
Rybnik). Dane w postaci imię, nazwisko, data urodzenia, e-mail, numer telefonu, państwo, adres zamieszkania, 
numer konta bankowego, dystans, uzyskany wynik oraz ewentualnie wizerunek (bez podania imienia i nazwiska) 
będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia biegu, ogłoszenia wyników oraz dokonania rozliczeń 
finansowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów. W przypadku rozliczeń 
finansowych podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in.: z ustawy o rachunkowości. Dane w postaci imię 
i nazwisko, państwo, miasto, kategoria wiekowa, dystans, uzyskany wynik oraz ewentualnie wizerunek (bez 

podania imienia i nazwiska) mogą być udostępniane na stronach www.mosir.rybnik.pl, www.dostartu.pl oraz na 
portalach społecznościowych Organizatora: Facebook, YouTube, Instagram. 

10. Każdy zawodnik jest zobowiązany wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu 
podanym w oświadczeniu oraz na wykorzystanie wizerunku dla potrzeb sprawozdawczych z imprezy, 

11. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z Klauzulą informacyjną zgodnie z art. 13 RODO, stanowiącą 
Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

12.  Każdy uczestnik zobowiązany jest zapoznać się i podpisać oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 lub 
Załącznik 2A (dla opiekunów prawnych małoletnich) do niniejszego Regulaminu 

13.  Każdy uczestnik/rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany wyrazić zgodę na przetwarzanie 
swoich/swojego dziecka danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku dla potrzeb 
sprawozdawczych z imprezy, 

14. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu oraz możliwość wprowadzenia 
zmian. 

http://www.mosir.rybnik.pl/
http://www.dostartu.pl/
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Załącznik nr 1 - KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA - ART. 13 RODO  
„MAROKO – NOWINY MTB RACE 2022”, – 2.10.2022 r. 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że:  

1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku  

z siedzibą w Rybniku, przy ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik, adres e-mail: imprezy@mosir.rybnik.pl (dalej jako „ADO”). 

2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie: Wacława Knura, z którym można się skontaktować pod adresem 

44-200 Rybnik, ul. Gliwicka 72, adresem mailowym: imprezy@mosir.rybnik.pl, 
3. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, stanu zdrowia,  zostały pozyskane 

bezpośrednio od osoby której dotyczą lub od opiekuna prawnego ( rodziców) sprawujących bezpośrednią władzę nad 

małoletnim. 

4. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji imprezy „MAROKO – NOWINY MTB RACE 2022” na 

podstawie: dla danych zwykłych oraz wyroków z art. 6 ust 1 pkt a) – f), lub dla danych szczególnych kategorii z art. 9 ust. 

2 pkt a – j), przy czym: prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest  obowiązek wynikający z  

przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania oraz odbioru nagrody, promocji Miasta Rybnik i 

MOSiR Rybnik przez organizatorów, współorganizatorów i sponsorów. 

5. Odbiorcą danych osobowych będą: Dyrektor MOSiR w Rybniku,  personel obsługujący imprezę „MAROKO – NOWINY 

MTB RACE 2022” oraz Urząd Miasta w Rybniku. 
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych swoich dzieci, prawo do żądania poprawienia, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych. 

8. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko 

przetwarzaniu danych bez podania przyczyny, ponieważ jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy 

przetwarzane dane wykorzystywane są do celów innych niż wskazane. 

9. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy. 

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność  zakwalifikowania uczestnika do udziału w imprezie  

„MAROKO – NOWINY MTB RACE 2022” Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 

również w formie profilowania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:imprezy@mosir.rybnik.pl
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Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ 
 

OŚWIADCZENIE OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ w imprezie 

„MAROKO – NOWINY MTB RACE 2022” 

Ja niżej wymieniony/-a i niżej podpisany/-a: 
 

.............................................................................................................................................…..............  
(Imię i Nazwisko) 

przystępując w dniu 2 października 2022 r. do udziału w imprezie „MAROKO – NOWINY MTB RACE 2022”, spełniając warunki określone w 
Regulaminie imprezy: 

1. Oświadczam, iż zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu imprezy „MAROKO – NOWINY MTB RACE 2022”,, a 
tym samym w pełni akceptuję wszystkie jego regulacje i postanowienia.  

2.  Oświadczam, iż biorę udział w imprezie „MAROKO – NOWINY MTB RACE 2022”, na własną odpowiedzialność, mając pełną 
świadomość niebezpieczeństw i ryzyka, wynikających z charakteru i długości trasy tego biegu, które mogą polegać na utracie 
zdrowia lub życia. Jednocześnie oświadczam, iż posiadam dobry stan zdrowia i nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania 
zdrowotne i medyczne do mojego udziału w imprezie „MAROKO – NOWINY MTB RACE 2022”,, jak również mój stan zdrowia w 
pełni pozwala mi na udział w tych zawodach.  

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora imprezy „MAROKO – NOWINY MTB RACE 2022”,  
(Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwicka 72), dla celów związanych z organizacją, przygotowaniem i 
przeprowadzeniem imprezy „MAROKO – NOWINY MTB RACE 2022”,  Jednocześnie wyrażam zgodę na przesyłanie przez 
Organizatora, na mój adres e-mail (uczestnika) lub nr telefonu, informacji dotyczących tej imprezy.  

4. Oświadczam, iż zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną „MAROKO – NOWINY MTB RACE 2022”,  przekazaną zgodnie z art. 13 ust.1 i 
2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  zwanego RODO,  będącego załącznikiem do Regulaminu imprezy „MAROKO – 
NOWINY MTB RACE 2022”,. 

5.  Oświadczam, iż wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, poprzez jego sporządzenie, 
utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora „MAROKO – NOWINY MTB RACE 2022”, (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z 
siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwicka 72), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 
380 z późn. zm.) oraz udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:  

1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,  
2) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,  
3) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, 
4) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  
5) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach, prezentacjach, 

bilbordach, 
6) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,  
7) udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom lub współorganizatorom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono 

wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora, oficjalnego partnera lub współorganizatora w kontekście jego 
udziału w organizacji imprezy „MAROKO – NOWINY MTB RACE 2022”, 

8) w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy wykorzystaniu środków masowego 
przekazu, informacji o imprezie „MAROKO – NOWINY MTB RACE 2022”, 

6. Oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie dane i informacje, związane z moim udziałem w imprezie „MAROKO – NOWINY MTB 
RACE 2022”, są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.  

 
……………………………..………..., dnia ………..................……………...… 2022 r.  

           (Miejscowość)                         (data: dzień/ miesiąc)  
 

………………………………………………………………………………… 
          ( Imię i nazwisko - czytelny podpis) 

 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2A  - OŚWIADCZENIE OPIEKUNÓW PRAWNYCH (RODZICÓW) MAŁOLETNIEGO 
 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNÓW PRAWNYCH (RODZICÓW) MAŁOLETNIEGO BIORĄCEGO UDZIAŁ 

w imprezie „MAROKO – NOWINY MTB RACE 2022”, 
 

My niżej wymienieni i niżej podpisani: 
 
(1) .................................................................................    
       (Imię i Nazwisko Opiekuna Prawnego/ Rodzica)                                           
(2) .................................................................................    
       (Imię i Nazwisko Opiekuna Prawnego/ Rodzica)                                             

 
wyrażamy zgodę na udział w dniu 2 października 2022 r. w „MAROKO – NOWINY MTB RACE 2022”, naszego dziecka / 
podopiecznego* :  
 
........................................................................  ........................................................ 
           (Imię i Nazwisko)       (data urodzenia) 
 

spełniając warunki określone w Regulaminie imprezy „MAROKO – NOWINY MTB RACE 2022”,: 
1. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się i zobowiązujemy się do przestrzegania Regulaminu imprezy „MAROKO – NOWINY MTB RACE 2022”,, a tym samym 

w pełni akceptujemy wszystkie jego regulacje i postanowienia.  
2. Oświadczamy, iż biorące udział w imprezie „MAROKO – NOWINY MTB RACE 2022”,  nasze dziecko/podopieczny* jest dopuszczone do udziału na naszą 

odpowiedzialność, mamy pełną świadomość niebezpieczeństw i ryzyka, wynikających z charakteru i długości trasy tego rajdu, które mogą polegać na 
utracie zdrowia lub życia. Jednocześnie oświadczam, iż dziecko/ podopieczny*  posiada dobry stan zdrowia i nie są nam znane jakiekolwiek 
przeciwwskazania zdrowotne i medyczne do jego udziału w imprezie „MAROKO – NOWINY MTB RACE 2022”,, jak również jego stan zdrowia w pełni 
pozwala mu na udział w tych zawodach.  

3. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora imprezy „MAROKO – NOWINY MTB RACE 2022”, (Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwicka 72), dla celów związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem imprezy 
„MAROKO – NOWINY MTB RACE 2022”, Jednocześnie wyrażamy zgodę na przesyłanie przez Organizatora, na nasz adres e-mail (opiekunów) lub nr 
telefonu, informacji dotyczących imprezy „MAROKO – NOWINY MTB RACE 2022”, 

4. Oświadczam, iż zapoznaliśmy się z Klauzulą Informacyjną imprezy „MAROKO – NOWINY MTB RACE 2022”,  przekazaną zgodnie z art. 13 ust.1 i 2  
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  zwanego RODO,  będącego załącznikiem do Regulaminu imprezy „MAROKO – NOWINY MTB RACE 
2022”, 

5. Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystanie  wizerunku naszego dziecka/ podopiecznego*, poprzez jego 
sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez  Organizatora imprezy „MAROKO – NOWINY MTB RACE 2022”,  (Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwicka 72), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) 
oraz udzielamy nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:  

1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,  
2) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,  
3) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, 
4) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  
5) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach, prezentacjach, bilbordach, 
6) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,  
7) udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom lub współorganizatorom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu 

wykorzystania do promocji sponsora, oficjalnego partnera lub współorganizatora w kontekście jego udziału w organizacji imprezy 
„MAROKO – NOWINY MTB RACE 2022”, 

8) w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, informacji o 
imprezie „MAROKO – NOWINY MTB RACE 2022”, 

6. Oświadczamy, iż wszystkie podane przeze nas dane i informacje, związane z udziałem w imprezie  „MAROKO – NOWINY MTB RACE 2022”,  naszego 
dziecka/ podopiecznego*  są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.  

 

……………………………..………..., dnia ………..................……………...… 2022 r.  
 (miejscowość)                           (data: dzień/ miesiąc)  

(1) ……………………………………………… (2) ……………………………………………………… 
     ( Imię i nazwisko - czytelny podpis Opiekuna Prawnego / Rodzica)  ( Imię i nazwisko - czytelny podpis Opiekuna Prawnego / Rodzica) 

 

 
* niepotrzebne skreślić 


