
REEBOK SPARTAN RACE 
Formularz rejestracyjny dla dzieci i oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń 

 
Imię rodzica/opiekuna ________________________________________________________ 

Telefon E-mail _____________________________________ 
Imię dziecka ______________________________________ Wiek ______ 
Osoba do kont. w razie wypadku __________________ Nr tel. osoby. do kont. w razie wypadku ______________ 
Stosunek do małoletniego _________________ Nazwa / lokalizacja wydarzenia: ___________________________ 
 

Oświadczenie o odpowiedzialności prawnej w razie uszczerbku na zdrowiu i o wykorzystaniu praw autorskich 
 

1. Podpisując niniejszy dokument, biorę do wiadomości, że jakakolwiek forma udziału mojego dziecka w Spartan Race (Wyścigu 
Spartan) i jemu podobnych zdarzeniach może być niebezpieczna dla życia. Ponadto mam świadomość tego, że w związku z 
wyścigiem Spartan Race, w którym uczestniczy moje dziecko, dziecku zagraża niebezpieczeństwo poważnych obrażeń lub 
śmierci, ew. inne poważne konsekwencje, jakimi mogą być np.: (I) utonięcie, (II) skręcenie lub zwichnięcie kończyn, (III) 
przeciążenie, (IV) złamanie, (V) oparzenie lub odmrożenie, (VI) obrażenia z udziałem pojazdów, (VII) ukąszenie lub użądlenie 
przez owady czy inne zwierzęta, (VIII) kontakt z roślinami trującymi, (IX) inne urazy fizyczne, (X) urazy psychiczne (XI) inne 
wypadki, które mogą wystąpić w wyniku udziału w Spartan Race (Wyścigu Spartan) oraz (XII) możliwość stałego paraliżu lub 
śmierci. 

 
2. Chociaż przepisy wyścigu, wyposażenie techniczne toru i dyscyplina osobista każdego zawodnika mogą zmniejszyć 

ryzyko wypadków, ryzyko poważnego urazu nadal istnieje, zostałem o nim poinformowany i wyrażam zgodę z wyżej 
wymienionymi ryzykami. Ponadto jestem sobie świadom tego, że mojemu dziecku zagraża niebezpieczeństwo poważnych 
obrażeń ciała, ew. śmierci także przy poszczególnych przeszkodach na torze, które mogą się w pewnych okolicznościach 
poluzować, co może spowodować poważne obrażenie ciała, ew. śmierć mojego dziecka, czego jestem sobie w pełni świadom 
i potwierdzam te ryzyka podpisem niniejszego oświadczenia. 

 
3. Ponadto przyjmuję do wiadomości, że zgadzam się ze wszystkimi ryzykami, znanymi lub nieznanymi, nawet jeśli wynikają one 

z zaniedbania, i jak podano powyżej, ponoszę pełną odpowiedzialność za siebie i swoje dziecko biorące udział w tym 
wydarzeniu. 

 
4. Jako rodzic / przedstawiciel / opiekun dobrowolnie zgadzam się ze wszystkimi powyżej podanymi warunkami dotyczącymi 

mojego dziecka i jego uczestnictwa w tym wydarzeniu. Jeśli zaobserwuję coś niezwykłego lub zauwąze poważne ryzyko / 
niebezpieczeństwo podczas uczestnictwa mojego dziecka w tym wydarzeniu, osobiście dołożę wszelkich starań, aby zabrać 
swoje dziecko aby dalej nie uczestniczyło w tym wydarzeniu, ew. poinformuję organizatorów o ewentualnym zagrożeniu 
mojego dziecka. 
 

5. Ja, w imieniu swoim i mojego dziecka oraz naszych spadkobierców, krewnych i wykonawców naszych testamentów, 
niniejszym zrzekam się wszelkich swoich zobowiązań, roszczeń, możliwości składnia jakichkolwiek pozwów lub 
dochodzenia jakichkolwiek szkód wobec spółki Ulmus Enterprise sp. z o.o. z siedzibą w Krynicy-Zdrój 33-380, ul. 
Halna 7, Nip:701045512 i wobec organizatora Spartan Race (Wyścigu Spartan), a także wobec innych osób związanych z 
wyścigiem, takich jak sponsorów, promotorów, oraz ich reprezentantów, następców, jak również wobec wszystkich innych 
osób, które w jakiś sposób partycypują w tym wydarzeniu, ponieważ wymienione roszczenia mogą wynikać z udziału dziecka, 
za które odpowiadam, w tym wydarzeniu (wyścigu), o czym zostałem w pełni poinformowany. 

 
6. Osobiście oddaję i oceniam swoje dziecko jako sprawne fizycznie i zdolne wziąć udział w wydarzeniu, podczas którego może 

doznać obrażenia ciała i zagraża mu uraz lub niebezpieczeństwo związane z udziałem w wydarzeniu. Zdaję sobie sprawę z 
tego, że moje dziecko będzie stawiało czoła ryzykom związanym z udziałem w tym współzawodnictwie sportowym. 

 
7. Udzielam wyraźną zgodę na udzielenie pierwszej pomocy i opieki medycznej mojemu dziecku w razie jego urazu podczas 

tego wydarzenia. 
 

8. Zdaję sobie również sprawę z tego, że organizatorzy wyścigu mają prawo do odroczenia, odwołania lub zmiany wydarzenia z 
powodu pogody czy z innych przyczyn, których nie można kontrolować lub które mogą mieć wpływ na zdrowie i 
bezpieczeństwo uczestników. 

 
9. Niniejszym udzielam wymienionym wyżej osobom zarządzającym tym wydarzeniem wyraźną zgodę do wykorzystania 

wszelkich zdjęć, nagrań wideo, filmów, obrazków i nagrań dźwiękowych, lub jakichkolwiek innych nagrań audio czy wideo z 
tego wydarzenia, do ich dalszego rozpowszechniania za pomocą wszystkich dostępnych mediów, do dowolnego celu, bez 
ograniczeń, bez wynagrodzenia, bez wyniku finansowego. 

 
NINIEJSZE OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ W RAZIE USZCZERBKU NA ZDROWIU I O 
WYKORZYSTANIU PRAW AUTORSKICH PRZECZYTAŁEM, ROZUMIEM WSZYSTKIE JEGO CZĘŚCI i podpisałem swobodnie i 
poważnie, BEZ ŻADNEJ PRESJI. 
 
 
 
 

............................................... 
rodzic / przedstawiciel / opiekun 

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

Data 


