Oświadczenie Uczestnika Turnieju Dragons Arena
1. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Turnieju, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do
poleceń Organizatorów i Sędziów.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora oraz
opublikowania wyników (zgodnie z obowiązującą Polityką prywatności Turnieju), wyrażam także zgodę na
wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych Turnieju.
3. Biorę udział w Turnieju na własną odpowiedzialność. Jestem odpowiednio przygotowana/y do wysiłku podczas
Turnieju oraz zgodnie z moją obecną wiedzą nie posiadam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa
w Turnieju.
4. W pełni i bez jakichkolwiek zastrzeżeń zwalniam Organizatorów, Sędziów, Trenerów, Współpracowników,
Zaproszonych gości od jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z zaistniałego wypadku, kontuzji lub utraty
zdrowia, którego to wydarzenia mogę być ofiarą lub powodem.
Uwaga! Organizator nie ubezpiecza uczestników Turnieju od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wskazanym
jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
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