
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
 MARATONÓW ROWEROWYCH

WATAHA ULTRA RACE

Ja, uczestnik maratonu rowerowego Wataha Ultra Race,  oświadczam:

1. Mój stan zdrowia pozwala mi na pokonanie przygotowanej przez organizatora trasy i nie stanowi 
zagrożenia dla osób trzecich.

2. Trasę maratonu pokonam samodzielnie, bez udziału i wsparcia osób trzecich. Jestem świadomy,
że  organizator  nie  zapewnia  żadnych  świadczeń  podczas  przejazdu  trasy  i  na  trasie  (typu:
znakowanie  trasy,  informacje  o  punktach  zaopatrzenia  na  trasie,  noclegi,  serwis  rowerowy,
nawigacja, kierowanie ruchem, świadczenia medyczne, i inne), poza tymi, które zostały zawarte
w regulaminie.

3. Moje umiejętności jazdy na rowerze, na długich dystansach pozwalają mi pokonać trasę w terenie
i na drogach utwardzonych.

4. Jestem  świadomy,  że  przejazd  trasy  ma  charakter  indywidualny  i  jako  rowerzysta,  jestem
uczestnikiem ruchu drogowego.  Znam przepisy ustawy „Prawo o ruchu drogowym” dotyczące
jazdy  na  rowerze,  w  tym  dotyczące  poruszania  się  po  drogach  publicznych  w  kolumnach
przekraczających 15 osób i będę się do nich bezwzględnie stosował. 

5. Samodzielnie  poniosę  wszelkie  konsekwencje  swoich  zachowań  w  trakcie  przejazdu,  przede
wszystkim związane z nieprzestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa i reżimu sanitarnego
oraz prawa o ruchu drogowym.

6. Do  przejazdu  trasy  użyję  w  pełni  sprawnego  roweru  oraz  akcesoriów  i  wyposażenia
zapewniających  bezpieczeństwo  (typu:  kask,  odpowiednio  dobrana  odzież  do  warunków
atmosferycznych,  części  serwisowe  roweru,  akcesoria  ratunkowe:  apteczka,  folia  NRC,  inne).
Rozumiem, że organizator pomimo zaleceń nie musi wymagać i kontrolować posiadania przeze
mnie tych elementów wyposażenia. Sam ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z ich
nie posiadania.

7. W  przejeździe  trasy  biorę  udział  na  własną  odpowiedzialność.  Poddałem  analizie  i  właściwie
oceniłem stopień trudności i ryzyka związanego z przejazdem trasy, która przebiega po drogach
publicznych,  leśnych,  polnych,  ścieżkach i  bezdrożach.  Wiem,  że  trasa  nie  jest  zabezpieczona
przez organizatora oraz, że występują na niej inni uczestnicy ruchu drogowego.

8. Mam  świadomość  zagrożeń   wypadkami,  możliwości  odniesienia  obrażeń  ciała  oraz  urazów
fizycznych  (w  tym  śmierci),  a  także  szkód  o  charakterze  majątkowym  i  dobrowolnie
zdecydowałem się podjąć to ryzyko i je świadomie akceptuję.

9. Zobowiązuję się do niepozostawiania na trasie maratonu jakichkolwiek śmieci, części i odpadów.

10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie  udostępnionych organizatorowi  danych osobowych w celu
organizacji mojego przejazdu i prowadzonej działalności. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie
wywiadów, robienie zdjęć i filmowanie oraz wykorzystanie mojego wizerunku i wypowiedzi na



potrzeby  reklamowe,  promocyjne  i  informacyjne  w  mediach  społecznościowych  i  mediach
tradycyjnych oraz na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną
przez organizatora i jego partnerów i sponsorów.

11. Zobowiązuję się do zwrotu dostarczonego przez organizatora urządzenia tracker gps na mecie  
w bazie zawodów, a w przypadku niedotarcia na metę, zobowiązuję się do przesłania trackera gps
w bezpiecznym opakowaniu na adres: Poltrax Sp. z o.o. ul. Gwiaździsta 7C/37, 01-651 Warszawa. 
W przypadku niezwrócenia trackera gps lub jego zniszczenia zobowiązuję się zapłacić kwotę 600
zł.  tytułem  zwrotu  kosztów  jego  zakupu  i  znajdującej  się  w  nim  karty  sim,  która  to  kwota
obejmuje  również  koszty  związane  z  ich  zakupem,  takie  jak  zaangażowanie  osób,  opłaty
pocztowe celne i podatkowe.

12. Zobowiązuję się przestrzegać wszystkich innych wymagań zawartych w Komunikacie Startowym.


