
..................................................................................................... 
nazwa drużyny 

 
Jako zawodnik wyżej oznaczonej drużyny, biorący udział w VI Sztafetowym Maratonie Szakala 
niniejszym oświadczam, co następuje: 
− znam regulamin zawodów i zobowiązuję się go przestrzegać, 
− jestem osobą pełnoletnią, 
− nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do brania udziału w tego rodzaju zawodach 

sportowych, 
− w zawodach biorę udział na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. 

 
1)................................................................................................................................................... 

imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia 

 
.....................................................................................................      .......................................  

adres zamieszkania                                                                                              podpis 
 
 

2)................................................................................................................................................... 
imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia 

 
.....................................................................................................      .......................................  

adres zamieszkania                                                                                              podpis 
 

 

3)................................................................................................................................................... 
imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia 

 
.....................................................................................................      .......................................  

adres zamieszkania                                                                                              podpis 
 
 

4)................................................................................................................................................... 
imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia 

 
.....................................................................................................      .......................................  

adres zamieszkania                                                                                              podpis 
 

 

5)................................................................................................................................................... 
imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia 

 
.....................................................................................................      .......................................  

adres zamieszkania                                                                                              podpis 
 
 

6)................................................................................................................................................... 
imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia 

 
.....................................................................................................      .......................................  

adres zamieszkania                                                                                              podpis 
 

 
 

7)................................................................................................................................................... 
imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia 

 
.....................................................................................................      .......................................  

adres zamieszkania                                                                                              podpis 
 

 

 



Jako kapitan wyżej oznaczonej drużyny, biorącej udział w VI Sztafetowym Maratonie Szakala 
niniejszym oświadczam, że 
 

- sprawdziłem dane członków zgłaszanej przeze mnie drużyny i są one zgodne z 
rzeczywistością,  

- w przypadku małoletnich członków drużyny załączam odpowiednią zgodę ich 
przedstawicieli ustawowych, 

- wszelkie podpisy na składanym przeze mnie oświadczeniu są własnoręcznie złożone 
przez osoby wskazane jako podpisujące się, 

- w przypadku, gdyby dane zawarte w oświadczeniu lub podpisy okazały się fałszywe 
zobowiązuję się do pokrycia wszelkich szkód, jakie w związku z tym mógłby ponieść 
organizator. 

 
 

      .......................................  
podpis kapitana 

 
 
 
 

 
Jako matka/ojciec/opiekun prawny małoletniego ............................................................................ 
niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na jej/jego udział w VI Sztafetowym Maratonie 
Szakala w dniu 3. lipca 2016 r. 

 
 

      .......................................  
podpis 

 
 

Jako matka/ojciec/opiekun prawny małoletniego ............................................................................ 
niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na jej/jego udział w VI Sztafetowym Maratonie 
Szakala w dniu 3 lipca 2016 r. 

 
 

      .......................................  
podpis 

 
 

Jako matka/ojciec/opiekun prawny małoletniego ............................................................................ 
niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na jej/jego udział w VI Sztafetowym Maratonie 
Szakala w dniu 3 lipca 2016 r. 

 
 

      .......................................  
podpis 

 
 

Jako matka/ojciec/opiekun prawny małoletniego ............................................................................ 
niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na jej/jego udział w VI Sztafetowym Maratonie 
Szakala w dniu 3 lipca 2016 r. 

 
 

      .......................................  
podpis 

 


