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1. Informuję, że znany jest mi Regulamin zawodów Dog Challenge, który znajduje się na 

stronie www.dogchallenge.pl, w pełni go akceptuję i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

Podane przeze mnie dane osobowe są w pełni aktualne i zgodne z prawdą. 

2. Oświadczam, że nie jestem pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków 

psychotropowych, stymulujących, które mogą mieć wpływ na moją sprawność psychomotoryczną 

i zdolność podejmowania decyzji. Podczas zawodów zobowiązuje się stosować do wszelkich 

poleceń i instrukcji otrzymanych od Organizatora, jego przedstawicieli, wolontariuszy i służb 

medycznych. 

3. Oświadczam, że mój aktualny stan zdrowia oraz mojego psa pozwala na wzięcie udziału w 

zawodach Dog Challenge i startuję na własną odpowiedzialność, z pełną świadomością zagrożeń 

wynikających z charakteru imprezy, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. 

Zwalniam Organizatora i jego przedstawicieli z wszelkiej odpowiedzialności za doznane przeze 

mnie i mojego psa szkody i urazy. Tym samym nie będę kierować w stosunku do Organizatora i 

jego przedstawicieli roszczeń związanych z odszkodowaniem oraz zadośćuczynieniem. Ponoszę 

ponadto pełną i wyłączna odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przeze mnie i/lub 

mojego psa podczas zawodów.  

4. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Kreativiti Barbara Roślicka-

Bajsarowicz ul. Gimnazjalna 30 55-220 Jelcz-Laskowice NIP:895-17-88-635  w tym na zamieszczanie 

tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej, a także 

na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku, 

udzielając tym samym organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie mojego utrwalonego 

wizerunku na wszystkich polach eksploatacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych 

osobowych Dz.Ust. nr 133 oraz art. 81 zd. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz 

art. 6 ust. 1 pkt a) RODO). Jestem świadoma/y, że zgoda niniejsza może być́ cofnięta w każdej chwili 

poprzez wysłanie maila na adres iod@dogchallenge.pl. Jestem świadomy(a), że przysługuje mi 

prawo do wglądu do treści moich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia. Oświadczam, że 

zapoznałem/am się̨ z klauzulą informacyjną odnośnie przetwarzania danych osobowych na stronie 

www.dogchallenge.pl. 
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