
ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W IX BIEGU PAPIESKIM 

 W GÓRZE PUŁAWSKIEJ, 12.10.2019 r. 

 
Zbiórka odbędzie się w Górze Puławskiej o godz. 9.45 przy starcie 

(koniec ulicy Wąwozowej)  

 

Imię i nazwisko …………………………………………………… 

 

Miejscowość………………………………………………………. 
 

Prosimy o zaznaczenie właściwej kategorii według klas!!! 

 
Kategorie  

 

1. Kat. - Dzieci przedszkolne (Dz – Ch) 

2. Kat. - Klasy 1-2 szkoły podstawowej  (Dz – Ch) 

3. Kat. - Klasy 3 – 4 szkoły podstawowej (Dz – Ch) 

4. Kat. - Klasy 5-6 szkoły podstawowej (Dz – Ch) 

5. Kat. - Klasy 7 - 8 szkoły podstawowej (Dz – Ch) 

6. Kat. – Mieszkańcy (K – M) 

 

WŁAŚCIWĄ KATEGORIĘ NALEŻY PODKREŚLIĆ. 

 

Jednocześnie oświadczam, że brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału  

w biegu. 
                                                                                   .................................................................... 
                                                                                                         podpis uczestnika lub opiekuna 

 
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane  

z przeprowadzeniem i organizacją biegów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za 

straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu. Uczestnicy startują 

na własną odpowiedzialność oraz ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub 

zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej 

deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub 

jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.  

.  

W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, 

poprzez złożenie podpisu.  

 

 

 

 data .......................,     czytelny podpis ............................................... 

 

 



ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W IX BIEGU PAPIESKIM 

 W GÓRZE PUŁAWSKIEJ, 12.10.2019 r. 

 
Zbiórka odbędzie się w Górze Puławskiej o godz. 9.45 przy starcie 

(koniec ulicy Wąwozowej)  

 

Imię i nazwisko …………………………………………………… 

 

Miejscowość………………………………………………………. 
 

Prosimy o zaznaczenie właściwej kategorii według klas!!! 

 
Kategorie  

 

7. Kat. - Dzieci przedszkolne (Dz – Ch) 

8. Kat. - Klasy 1-2 szkoły podstawowej  (Dz – Ch) 

9. Kat. - Klasy 3 – 4 szkoły podstawowej (Dz – Ch) 

10. Kat. - Klasy 5-6 szkoły podstawowej (Dz – Ch) 

11. Kat. - Klasy 7  -  8 szkoły podstawowej (Dz – Ch) 

12. Kat. – Mieszkańcy (K – M) 

 

WŁAŚCIWĄ KATEGORIĘ NALEŻY PODKREŚLIĆ. 

 

Jednocześnie oświadczam, że brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału  

w biegu. 
                                                                                   .................................................................... 
                                                                                                         podpis uczestnika lub opiekuna 

 
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane  

z przeprowadzeniem i organizacją biegów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za 

straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu. Uczestnicy startują 

na własną odpowiedzialność oraz ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub 

zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej 

deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub 

jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.  

.  

W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, 

poprzez złożenie podpisu.  

 

 

 

 data .......................,     czytelny podpis ............................................... 

 


