
OŚWIADCZENIE  UCZESTNIKA (UMOWA)

Biorącego udział w rozgrywce organizowanej przez firmę Strefa Zamknięta (Natalia Powązka Animacje))

Ja, …...................................................zgadzam się z warunkami uczestnictwa w rozgrywce określonymi w Regulaminie STREFA ZAMKNIĘTA i zgłaszam 
swoje uczestnictwo. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem/zapoznałam się z wszystkimi warunkami Regulaminu. 

Zobowiązuję się również do przestrzegania, wskazówek organizatorów. 

Informuję również, iż zostałem/łam poinformowany, że organizator – Strefa Zamknięta  (Natalia Powązka Animacje)  w Zabrzu, jak i  wszystkie osoby 
z nią współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją gry nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników gry za straty 
osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po jej zakończeniu. 

Uczestnicy uczestniczą w rozgrywce na własną odpowiedzialność. Uczestnicy 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 grą.

Data rozgrywki ...................................             Numer kontaktowy (telefon, email)……………………………………….

Data urodzenia…………………………….        Miejsce zamieszkania …………………………………………………

Czytelny podpis ................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zdjęć, nagrań z wydarzeni,a, na których będzie mój wizerunek. Zdjęcia będą mogły zostać opublikowane na takich portalach 
jak: Facebook, Istagram i innym portalach społecznościowych. Jak i do takich działań marketingowych jak : plakaty, ulotki czy też filmy reklamowe. 

Czytelny podpis ................................................

Wyrażam zgodę na możliwość wysyłania poprzez podany adres e-mail oferty firmy Natalia  Powązka Animacje. Oferta będzie dotyczyła informacji o, możliwości 
gry, jak i informacji o eventach , wydarzeniach czy też promocjach.

Czytelny podpis ................................................
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