
 
Załącznik do Regulamin Drużyny Rowerowej Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  „ROWEROWA DOIIB” 

 

 

DEKLARACJA  STARTOWA  ORAZ  ŚWIADOMOŚCI  RYZYKA  
Zawodnika Zwyczajnego Drużyny Rowerowej Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

w roku 2023   

 
Ja niżej podpisana / podpisany*)  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
 
nr członkowski  DOIIB ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
adres e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
nr tel. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
składając akces do  Drużyny Rowerowej  Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa funkcjonującej pod 
nazwą „ROWEROWA DOIIB” deklaruję  start  w następujących edycjach zawodów cyklu BIKEMARATON (nie mniej niż  
3 a maksymalnie 8 edycji/zawodów  tego cyklu ) i potwierdzam, że jestem świadom konsekwencji regulaminowych 
niedotrzymania tej deklaracji, wynikających z członkostwa w Drużynie (wpisać termin i lokalizację zawodów, zgodną z 
terminarzem zawodów ze strony www.bikemaraton.com ) :  
 
1. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
6. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Oświadczam, że w przypadku braku możliwości startu w zadeklarowanych powyżej zawodach wezmę udział  
w zawodach w innym terminie tak, aby spełnione zostało określone regulaminowo minimum startowe.  

□  Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Drużyny Rowerowej Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

         Budownictwa, akceptuję wynikające z niego powinności i zasady. Startuję w zawodach kolarskich na własną 
         odpowiedzialność, a stan mojego zdrowia mi na to pozwala, jak również moje umiejętności są wystarczające do 
         bezpiecznego udziału w zawodach kolarskich. Powyższe dotyczy również zgłoszonych przeze mnie Zawodników 
         Rodzinnych i Zawodników Sympatyków. Ponoszę odpowiedzialność za pozostające pod moją opieką prawną 
         osoby małoletnie. 

□ Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych (imię i nazwisko) podmiotom zewnętrznym (w tym 

Grabek Promotion Sp. z o.o.) organizującym zawody kolarskie w celu zgłoszenia udziału mojego i osób wskazanych 
w oświadczeniu poprzedzającym w deklarowanych zawodach, wzięcia w nich udziału oraz ogłoszenia ich wyników. 
Wiem, że mogę wycofać zgodę, co może spowodować niemożność udziału w zawodach kolarskich. 

□ Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego imienia i nazwiska, wizerunku, głosu, wypowiedzi oraz 

informacji o uzyskanym wyniku w zawodach kolarskich utrwalonych na zdjęciach i nagraniach na stronach 
internetowych DOIIB pod adresem: www.tvdoiib.pl oraz www.dos.piib.org.pl, jak również w czasopismach 
branżowych przez DOIIB w celu zrelacjonowania zawodów kolarskich oraz budowania pozytywnego wizerunku 
DOIIB w przestrzeni publicznej i mediach.  

http://www.bikemaraton.com/
http://www.tvdoiib.pl/
http://www.dos.piib.org.pl/


 

 

□ Oświadczam, iż dysponuję zgodą zgłoszonych przeze mnie Zawodników Rodzinnych i Zawodników Sympatyków, a 

w przypadku osób małoletnich wyrażam zgodę w imieniu takich osób jako ich opiekun prawny (podać imię i 
nazwisko): 

      ………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………….. 

      ……………………………………………………………………………………….. 

      na udostępnienie ich danych osobowych DOIIB oraz podmiotom, o których mowa w drugiej z powyższych klauzul, 
jak również na nieodpłatne wykorzystanie ich imienia i nazwiska, wizerunku, głosu, wypowiedzi oraz informacji o 
uzyskanym wyniku w zawodach kolarskich utrwalonych na zdjęciach i nagraniach na stronach internetowych DOIIB 
pod adresem: www.tvdoiib.pl oraz www.dos.piib.org.pl, jak również w czasopismach branżowych przez DOIIB w 
celu zrelacjonowania zawodów kolarskich oraz budowania pozytywnego wizerunku DOIIB w przestrzeni publicznej i 
mediach. Ponadto oświadczam, że zgłoszeni przeze mnie Zawodnicy Rodzinni i Zawodnicy Sympatycy zostali 
zapoznani i akceptują treść Regulaminu Drużyny Rowerowej DOIIB oraz Klauzuli informacyjnej, o której mowa 
poniżej.   

□ Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z Klauzulą informacyjną Administratora Danych Osobowych dla Podmiotów 

       Danych, znajdującą się na stronie internetowej  www.dos.piib.org.pl w zakładce „Ochrona Danych”. 
 

 
 

                                                                   ………………………….………………… 
                                                                                                                                                                       (data i czytelny podpis) 
*) niepotrzebne skreślić 

 

http://www.tvdoiib.pl/
http://www.dos.piib.org.pl/
http://www.dos.piib.org.pl/

