Oświadczenie uczestnika Rodzinnego Rajdu Jaruny 26 czerwca 2021
Oświadczenie musi być podpisane przez pełnoletniego uczestnika
w imieniu własnym oraz pozostałych członków grupy

……..…………………………………………
Imię i nazwisko przedstawiciela Rodziny

Oświadczam, że zgadzam się z warunkami uczestnictwa w Rajdzie określonymi w Regulaminie Rajdu
Jaruny. Swoim podpisem oświadczam, że zapoznałem/am się ze wszystkimi warunkami zawartymi
w Regulaminie wydarzenia, akceptuję jego postanowienia.
Organizator – Stowarzyszenie Jaruna oraz wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane
z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za straty osobowe, kontuzje lub
szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Rajdzie. Uczestnik/czka oświadcza, że startuje na
własną odpowiedzialność i ponosi osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania
skutkujące naruszeniem dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszego oświadczenia
uczestnik/czka zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Stowarzyszenia Jaruna lub jego
zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z udziałem w wydarzeniu.
Uczestnik/czka Rajdu oświadcza, że jego/jej oraz pozostałych członków grupy stan zdrowia pozwala na
udział w tego rodzaju imprezie, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go
z udziału w Rajdzie, co potwierdza własnoręcznym podpisem oraz że startuje dobrowolnie i wyłącznie na
własną odpowiedzialność. Przyjmuje do wiadomości, że udział w Rajdzie wiąże się z wysiłkiem fizycznym
i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód
i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej
chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że
uczestnik/czka rozważył/a i ocenił/a zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w Rajdzie.
Uczestnik/czka wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów
medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny
i paramedyczny działający w imieniu Organizatora. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW
uczestnikom biegu. Z uwagi na fakt, iż uczestnicy będą poruszali się drogami publicznymi, uczestnik/czka
oświadcza, że będzie się poruszał z zachowaniem szczególnej ostrożności, zasad bezpieczeństwa oraz zgodnie
z zasadami poruszania się w ruchu drogowym.
Uczestnik/czka biegu oświadcza, że on sam oraz nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie. Nie ma
wiedzy, iż miałby w ostatnim czasie mieć kontakt z osobą u której potwierdzono lub podejrzewano zakażenie
koronawirusem. Uczestnik/czka biegu nie ma objawów chorobowych takich jak: gorączka, kaszel, katar,
uczucie duszności oraz jest świadomy, że zatajenie informacji o swoim/domowników złym stanie zdrowia
stanowi zagrożenie bezpieczeństwa pozostałych uczestników wydarzenia oraz obsługi wydarzenia.
Organizator zapewni środki ochrony oraz poda do wiadomości uczestników biegu wytyczne wprowadzone
w związku z epidemią SARS-CoV-2, jednak mimo przestrzegania wszystkich zaleceń nie ma możliwości
zapewnienia, że na wydarzeniu uczestnik nie zarazi się koronawirusem. W razie ewentualnej obecności na
wydarzeniu osoby zarażonej, może zaistnieć konieczność skierowania na kwarantannę pozostałych
uczestników. Za ewentualne skutki uczestnictwa w wydarzeniu w trakcie epidemii organizator nie bierze
odpowiedzialności.
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(data i podpisy dorosłych członków Rodziny)
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