
Oświadczenie zawodnika biorącego udział w „ Mławskim Święcie Rowerów” 
 
Ja niżej podpisany: ..............................................................., ur......................................... wiek…….. 

zgłaszam swoje uczestnictwo w „ Mławskim Święcie Rowerów”. Oświadczam, że stan mojego 

zdrowia pozwala na uczestnictwo w tego typu imprezie sportowej i nie są mi znane jakiekolwiek 

przeciwwskazania. 

 

Akceptuję, że:  

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki, szkody i zdarzenia losowe, 

dotyczące zdrowia i życia uczestników podczas „ Mławskiego Święta Rowerów” 

- nie będę dochodzić roszczeń od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody  

i zdarzenia losowego związanych z „ Mławskim Świętem  Rowerów”.  

- będę przestrzegać regulaminu 

- akceptuję oraz zgadzam się z warunkami regulaminu „Mławskiego Święta Rowerów”,  

 

Mława dnia  10.06. 2018r.      ...........................................  
                                                                    (czytelny podpis)  
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