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Biuro: 
ul. Grochowiaka 6 
64-100 Leszno 

Telefon: 
(48)  507 120 540 
(48)  601 841 991 

Adres internetowy: 
www.fzcj.pl 
fundacja@fzcj.pl 

REGON 301515719 
NIP 6991947381 
KRS  0000362313 

Siedziba: 
Piaski 2 
63-910 Miejska Górka 
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OŚWIADCZENIA 
 

w związku z Rozporządzeniem odnośnie Ochrony Danych Osobowych (RODO)  - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r. poz. 922 (na podstawie: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669), Ustawa z 
dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, Ustawa z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (na podstawie: t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669) 
oraz pozostałe przepisy prawa, jak również wewnętrzne unormowania, zarządzanie, uchwały, wytyczne, regulaminy 

Fundacji Życie Cudem Jest; i/lub o podobnych charakterze. 
 

 
 

UWAGA 
wszystkie strony niniejszego „OSWIADCZENIA” stanowią integralną całość, jako zgoda i/lub brak zgody  

dla osoby wymienionej we wzorze przedmiotowego dokumentu,  
stanowi o możliwości udziału i/lub braku możliwości udziału, w  inicjatywie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.fzcj.pl/
mailto:Fundacja@fzcj.pl
mailto:Fundacja@fzcj.pl
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PREAMBUŁA 
Celem niniejszej preambuły, jest zebranie i opisanie najczęściej powtarzających się sformułowań czy zwrotów, gdzie postarano się w jasny i możliwie 
jednoznaczny sposób opisać ich znaczenie w niniejszym dokumencie. W sytuacji niezrozumienie jakikolwiek części przedmiotowego dokumenty 
prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rodo@fzcj.pl, wysyłając szczegółowy opis zapytania/wątpliwości. 
 

1)  UCZESTNIK UCZESTNIK CZYNNY - każda osoba, który czynnie uczestniczy w inicjatywie, która na ukończone 18 lat, 
jest zdrowa (tzn. nie na przeciwskazań co uczestniczenia w inicjatywie), ma pełną zdolność do 
czynności prawnych,  
W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda/wiedza o uczestnictwie w inicjatywie 
opiekuna prawnego w myśl UKRiO oraz innymi przepisów prawa. 
UCZESTNIK BIERNY - każda osoba, która pośrednio i/lub bezpośrednio uczestniczy w inicjatywie, w 
szczególności: kibic, obserwator, rodzina uczestnika czynnego, znajomi uczestnika czynnego, i/lub o 
podobnych charakterze. 

2)  INICJATYWA Rozumiana jako projekty, imprezy, program, event, zajęcia psycho-ruchowe, warsztaty, seminarium, 
obozy, biegi, zajęcia, treningi, kursy, konferencje, sympozja, i/lub o podobnych charterze; bez względu 
na miejsce inicjatywy 

3)  MIEJSCE INICJATYWY Rozumiane jako, miejsce rzeczywiste w którym przebywamy fizycznie, w postaci danej lokalizacji, 
budynku, terenie i/lub jako przestrzeń wirtualna, w szczególności przestrzeń internetowa, AR i/lub o 
podobnych charakterze 

4)  AR AR  (Augmented Reality - rozszerzona rzeczywistość) jest technologią, która "miksuje" rzeczywistość 
cyfrową ze światem, w którym przebywamy fizycznie.  

5)  USTAWA W dalszej części może być stosowany skrót w postaci litery „Uxxxx”, gdzie „xxxx” oznacza skrót 
literowy danej ustawy, określonej w dalszej części preambuły 

6)  LEKARZ  Rozumiany jako lekarz rodzinny, i/lub innych lekarz, w tym specjalista); u którego leczy się/pozostaje 
pod opieką/ jest przypisany uczestnik inicjatywy 

7)  OSOBA  Osoba fizyczna, osoba prawna; zgodnie z przepisami prawa 

8)  OSOBA NIEPOEŁNOLETNIA Każda osoba fizyczna, która nie ma ukończonych 18 lat i/lub nie posiada pełnej zdolności do czynności 
prawa 

9)  FUNDACJA FZCJ LUB FZCJ 
 

Fundacja Życie Cudem Jest, zarejestrowana pod nr KRS 0000362313 NIP 6991947381 z siedzibą w 
Piaskach i  
Fundacja Życie Cudem Jest Oddział w Lesznie; ul. Stanisława Grochowiaka 6, 64-100 Leszno 
Dozwolone skróty: FZCJ i/lub Fundacja FZCJ 

10)  PARTNER INICJATYWY 
 

Osoba, będąca współorganizator i/lub partner inicjatywy, który czynnie i/lub biernie uczestniczy w 
inicjatywie, może to być osoba fizyczna lub prawna 

11)  RODO  
 

25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o 
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko 
adres, czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, 
adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z osobą fizyczną. Rozporządzenie 
wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na 
korzystanie z usług i/lub uczestnictwa w naszych inicjatywach 

12)  PARTNER 
WSPÓŁFINANSOJĄCY 

Rozumiany jako osoba, która występuje w roli grantodawcy i/lub danatora i/lub sponsora i/lub 
patrona i/lub darczyńcy i/lub o podobnym charakterze 

13)  PARTNER MEDIALNY Rozumiany jako osoba, w szczególności: lokalne gazety, media, portale społecznościowe (m.in.: 
google, facebook, instagram, twietter), portale lokalne, ogólnopolskie, i inne podmioty, które 
wspierają i/lub przekazują wiadomości o inicjatywie 

14)  REJESTRACJA UCZESTNIKÓW Możliwe sposoby rejestracji Uczestnictwa w inicjatywie w formie: głosowej, elektronicznej m.in. przez 
„strona internetowa”, e-mail, portal społecznościowy), papierowej (m.in. poprzez złożenie pisemnych 
oświadczeń w formie papierowej, i/lub o podobnych charakterze). 
W sytuacji, gdy dla danej inicjatywy przewidziany jest proces rejestracji uczestników, to w zależności 
od sposobu rejestracji administratorem danych jest osoba, która odpowiada za danych nośnik procesu 
rejestracji, np.: rejestracja poprzez stronę www.facebook.com, za przetwarzanie danych oraz 
administratorem danych jest podmiot odpowiedni dla strony internetowej „facebook”. 

15)  ADMINISTATOR DANYCH 
 
 

Fundacja Życie Cudem Jest, zarejestrowana pod nr KRS 0000362313 NIP 6991947381 z siedzibą w 
Piaskach / Fundacja Życie Cudem Jest Oddział w Lesznie; ul. Stanisława Grochowiaka 6, 64-100 Leszno  
i/lub  
odpowiednio w zależności od sposobu rejestracji i/lub gromadzenia danych, w szczególności: 
www.facebook.com, www.google.com, www.twiter.com, i/lub serwisy internetowe (kei.pl, a24.pl, 
uti.pl – tak gdzie utrzymujemy domeny i „serwery hostingowe”, a także jeśli to konieczne: biuro 
rachunkowe, gdzie zlecone zostało prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz innej dokumentacji 
przewidzianej przepisami prawa ; i/lub partner współfinansujący; grantodawca,  i/lub partner 
inicjatywy, oraz w organy administracji publicznej i rządowej, w szczególności: Urząd Skarbowy, ZUS, 
organy ścigania 

16)  INNE OSOBY inne osoby uczestniczące w inicjatywie, rozumiane, jako pracownicy FZCJ, sędziowie inicjatyw, 

mailto:rodo@fzcj.pl
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.google.com/
http://www.twiter.com/
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członkowie zarządu, powołanych komisji, i/lub o podobnych charakterze 

17)  WOLONTARIUSZ Każda osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach 
określonych w UoDPPioW, gdzie w przypadku braku zdolności do czynności prawnej lub jej 
ograniczenia - nie stanowią przeszkody w byciu wolontariuszem, chyba, że przepisy szczególne 
stanowią ̨inaczej  

18)  CHARATKER INICJATYWY W sytuacji, gdy inicjatywna ma charakter otwarty, to znaczy, że każdy może w niej uczestniczyć, bez 
względu na płeć, wyznanie, narodowość, kolor skóry, przekonania religijne, stan zdrowia (o ile lekarz1, 
dany uczestnik nie ma jakikolwiek przeciwskazań). 
W sytuacji, gdy inicjatywa ma charakter zamknięty, kierowana jest do wybranych osób/grupy osób, 
przewidzianych dla danego rodzaju inicjatywy 

19)  UDZIAŁ W 
INICJATYWIE/DZIAŁANIU 

I/LUB DZIAŁANIE 

Przez inicjatywę i/lub DZIAŁANIE  rozumie się pośredni i/lub bezpośredni udział w  programie, 
projektach, zajęciach, zajęciach psycho-ruchowych,  treningach, obozach;  i/lub o podobnych 
charakterze  i/lub zawarte w preamburze, dotyczy to także wolontariuszy, pracowników, członków 
zarządu, sędziów, itp. oraz realizacji celów inicjatywy, celów statutowych Fundacji, jak i celów 
działalności  gospodarczej Fundacji, jak i ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości, i/lub o 
podobnym charakterze. 

20)  BEZPIECZEŃSTWO  inicjatywy prowadzone są przy dołożeniu wszelkich starań ze strony organizatora i zachowaniu 
maksymalnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa dla danej inicjatywy, zarówno dla uczestników 
czynnych i biernych,  
Każdy uczestnik (czynny, czy bierny), zobowiązaniu jest stopniu równych z organizatorem inicjatywy 
do zachowania należytej staranności w zakresie bezpieczeństwa uczestnictwa w inicjatywy, każdemu 
uczestnikowi, a w przypadku inicjatywy organizowanej przy otwartym ruchu drogowym, dlatego 
uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad wynikających z kodeksu Prawo o ruchu drogowym, 
poleceń służb porządkowych w zakresie bezpieczeństwa i w sprawach organizacyjnych oraz zdrowemu 
rozsądkowi samego uczestnika. 
Pozostałe informacje są dostępne w OŚWIADCZENIE/Zgłoszenie czynnego udziału w inicjatywie i/lub 
działaniach/ZAJĘCIACH PSYCHO-RUCHOWYCH 

21)  POLITYKA Nie prowadzimy żadnych kampanii politycznych, wyborczych, itp. zabronione jest jakiekolwiek 
wiązanie inicjatywy z polityką, osoby, które naruszą przedmiotową zasadę automatycznie tracą status 
uczestnika inicjatywy 

22)  REJESTRACJA OBRAZU I/LUB 
REJESTRACJA DŻWIĘKU 

W celu należy posiadać pisemną zgodę od FZCJ 
 

23)  ZOSPOWSZECHNIANIE 
INICJATYWY 

Istnieje możliwość, że przebieg inicjatywy, w tym wizerunek uczestników (w szczególności: czynnych i 
biernych) w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą ̨urządzeń́ rejestrujących obraz i dźwięk, 
uczestnik przekazuje wszelkie prawa i wyraża nieodpłatnie zgodę ̨ na wykorzystanie, w tym 
rozpowszechnianie przez organizatora jego wizerunku, utrwalonego w trakcie inicjatywy za pomocą ̨
urządzeń́ rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na 
profilach społecznościowych i stronach internetowych,  organizatora, partnerów oraz podmiotów z 
nią współdziałających w zakresie realizacji jej celów a wszelkie prawa prawo autorskie; do 
wizerunków; w każdej formie, bez względu na nośnik przenoszenia, przetwarzanie i/.lub prezentacji,  
w szczególności w związku z daną inicjatywą, należą do Fundacji Życie Cudem Jest, chyba że przepisy 
prawa stanowią inaczej. 

24)  PRZEPISY PRAWA W szczególności: 

[KRiO]  - Dz. U. 1964 Nr 9 poz. 59 USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.  

[UoDPPioW]- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dziennik Ustawa Dz.U. 2016 poz. 1817).   
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NOTA INFORMAMARCYJNA 
 

 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

ORAZ POZOSTAŁE ZGODY/OŚWIADCZENIA I/LUB O PODOBNYCH CHARATKERZE 
 
 
W związku z Rozporządzeniem odnośnie Ochrony Danych Osobowych (RODO) wyjaśniamy i informujemy o konieczności aktualizacji przez nas już 
przetwarzanych informacji, danych i/lub zebraniu nowych. I tak odpowiednio: 

 KAŻDA osoba, której dane „przetrzymujemy” musi wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych, brak zgody = osoba nie może uczestniczyć w 
inicjatywie, dotyczy to innych osób, w szczególności wolontariuszy, pracowników, członków zarządu, sędziów2, itd.  

 w przypadku osoby niepełnoletniej taką zgodę wyraża i/lub podpisuje opiekun prawny; 

 w każdej chwili osoba, która wyraziła zgodę może taką zgodę cofnąć; 

 wewnętrze regulamin pn.: „Ochrona danych, danych wrażliwych, struktury IT” określa m.in., które dane osobowe są przechowywane, jak 
długo, jak są chronione3, itp. 

 WP 259 – Wytyczne dotyczące zgód, zamieszczone są pod adresem  
https://www.giodo.gov.pl/pl/1520346/10402 

 Moje dane osobowe – są rozumiane, w szczególności jako dane zamieszczone we wzorze niniejszego dokumentu. 

 Bardzo proszę zapoznać się z przypisami, oświadczeniami, regulaminami, zamieszonymi m.in na dole stron niniejszego dokumentu i/lub w 
dalszej części dokumentu.bo stanowią integralną część dokumentu oraz są uzupełnieniem i/lub rozszerzeniem treści głównej 
przedmiotowego dokumentu. 

 
 
 
 
 

WYCIĄG Z REGULAMINU PN.: 
 OCHRONA DANYCH, DANYCH WRAŻLIWYCH, STRUKTURY IT 

 
 

W związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 25 maja 2018 roku Fundacja „Życie Cudem Jest”4 przyjmuje następującą politykę 
ochrony danych osobowych: 
 
1. Każda osoba, której dane przetrzymujemy musi wyrazić zgodę na przetwarzanie tych 
danych (wzór zgody w załączniku), wyjątek stanowią inicjatywy (w tym masowe), gdzie będzie dostępny regulamin inicjatywy, z którego będzie 
wynikało, czy pośredni i/lub bezpośredni udział wymaga, bądź nie wymaga zgody. 
2. Zebrane podczas inicjatywy dane i/lub dokumenty zawierające dane osobowe przetrzymywane są w siedzibie i oddziałach Fundacji, w szafach 
zabezpieczonych kluczem, a dostęp do biura mają jedynie osoby upoważnione, przy czym, dokumenty/dane są zbierane podczas inicjatywy, w 
warunkach takich, jak no to pozwala dana lokalizacja inicjatywy, podanie danych jest jednocześnie zgodą na przejściowe warunki logistyczno-
techniczne zbierania danych osobowych, m.in. co do sposobu i jakości, których podanie jest dobrowolne. 
3. Komputery, w których znajdują się pliki zawierające dane osobowe są zabezpieczone hasłem zabezpieczony hasłem i/lub kodem PIN i/lub 
biometrycznie (czytnik linii papilarnych), 
4. Jednostka posiada rejestr osób, które mogą te dane zbierać i przetwarzać, i /lub upoważnionych przez Zarząd, które dane, są danymi wrażliwymi 
(np. orzeczenia o niepełnosprawności czy o karalności). 
5. Do realizacji inicjatywy obowiązują wzory oświadczeń danej inicjatywy, w pozostałych przypadkach obowiązuje załączony wzór […] 

 
 
 

                                            
2 Można na liście ryczałtów sędziowskich umieścić taką zgodę. 
3 M.in. dokumenty przetrzymywane są w szafie pod kluczem, pliki komputerowe zabezpieczone są hasłem, komputer jest zabezpieczony hasłem i/lub kodem PIN i/lub 
biometrycznie (czytnik linii papilarnych), jednostka posiada rejestr osób, które mogą te dane zbierać i przetwarzać, i /lub upoważnionych przez Zarząd, które dane, są danymi 
wrażliwymi (np. orzeczenia o niepełnosprawności czy o karalności). 
4 Zwana dalej Fundacją, gdzie numer KRS Jest następujący -KRS 000362313. 

https://www.giodo.gov.pl/pl/1520346/10402
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DANE OSOBY/UCZESTNIKA 

podanie przedmiotowych danych jest całkowicie dobrowolne  

(WZÓR)  
 
  

Nazwisko 

 
 
 
 

            

Imię 

 
 
 
 

          

            

Data urodzenia 

 
 
 
 

 
 
 

       

          

Adres e-mail 
 
 
 

            

PESEL 

 
 
 
 

          

            

Adres zamieszkania 

(ulica, kod pocztowy, miasto) 

 
 
 
 
 
 

            

Telefon 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

        

        

Dodatkowa osoba/y do kontaktu  
(imię i nazwisko, rodzaj pokrewieństwa 
telefon, adres e-mail) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

……………………………………………..……………., dnia ……………………….….. r.   ………………………………………………………………………..……………………………………....…………………………….……………… 

 /miejscowość/          /czytelny podpis uczestnika i/lub osoby umocowanej./   
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA INICTATYWY 
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych osoby niepełnoletniej5 zamieszczonych we wzorze na potrzeby 
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU INICJATYWIE, realizacji celów INICJATYWY, celów statutowych Fundacji, jak i celów działalności gospodarczej Fundacji. 
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest w szczególności: Fundacja Życie Cudem Jest [KRS 000362313] z siedzibą w Piaskach i/lub 
w administrator danych opisany w preambule niniejszego dokumentu. 

2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji działań6, ewaluacji, kontroli, monitoringu i 
sprawozdawczości. 

3. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji celów Fundacji. 
4. Moje dane będą przetwarzane w celu otrzymywania informacji handlowych, tzn. wszelkiej formy reklam, promocji, newsletter, na podstawie 

Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1) 
5. w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu 

opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, 
optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym 
interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1); 

6. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem 
(podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1); 

7. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w inicjatywie. 
8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia zgody w dowolnym momencie. 
9. Udostępniam dobrowolnie moje dane osobowe, wobec tego, iż są niezbędne, aby wziąć udział w inicjatywie i/lub działaniach, z zastrzeżeniem, 

iż podawane są jednak tylko dla celów realizacji tych inicjatyw i/lub działań Fundacji. 
10. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych Fundacji, która będzie ich administratorem. 
11. Zgadzam się na przekazywanie tych danych organom administracji publicznej, sądownicze, i /lub o podobnych charakterze, jak również Fundacji 

oraz podmiotą powiązanym, a także na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 922 ze zm.) i pozostałych wynikających z przepisów prawa, w szczególności wymienionych w przedmiotowym dokumencie, tylko w 
zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji inicjatywy i/lub działań. 

12. Odbiorcami danych osobowych będą ̨ podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, 
upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora danych (vide preambuła), dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz 
podmioty, którym Administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających 
bezpieczeństwo przekazywanych danych. 

13. Dane osobowe Uczestników, w tym w postaci wizerunku, mogą być przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego) w sytuacjach, w szczególności przewidzianych w preambuła – administrator danych 

14. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody /i/lub przez okres niezbędny w procesie zabezpieczenia 
interesów administratora danych, jednak nie dłużej niż jest to konieczne.  

15. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przy 
przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

16. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w inicjatywie. 
17. Oświadczam, że zostałem poinformowany/a7 o prawie wglądu do moich i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz 

czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. 

18. Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego8 w materiałach promocyjnych i informacyjnych działań w tym do 
publikacji, pokazywania i wykorzystywania w dowolny sposób, pozostając w zgodnie z obowiązującym prawem, w dowolnym formacie i we 
wszystkich mediach w zakresie opisanym w przedmiotowym dokumencie.  

 
 
 
 

……………………………………………..……………., dnia ……………………….….. r.   ………………………………………………………………………..……………………………………....…………………………….……………… 

 /miejscowość/          /czytelny podpis uczestnika i/lub osoby umocowanej./  
 

 

OŚWIADCZENIE/ZGŁOSZENIE CZYNNEGO UDZIAŁU W INICJATYWIE   
I/LUB DZIAŁANIACH/ZAJĘCIACH PSYCHO-RUCHOWYCH 

Ja, niżej podpisany/a, niniejszym dobrowolnie składam to Zgłoszenie czynnego udziału w inicjatywie i/lub działaniach/zajęciach psycho-ruchowych” i 
oświadczam, co następuje:  
1. Niniejszym oświadczam, że jestem świadomy/a ryzyka wynikającego ze sposobu prowadzenia inicjatywy i/lub działań/zajęć psycho-ruchowych, 

oraz ewentualnemu uczestnictwu w zawodach sportowych w formach z ograniczonym i/lub pełnym kontaktem. 

                                            
5 niepotrzebne skreślić 
6 Przez inicjatywę i/lub działania rozumie się pośredni i/lub bezpośredni udział w inicjatywie, i/lub zawarte w preamburze, dotyczy to także wolontariuszy, pracowników, 
członków zarządu, sędziów, itp. oraz realizacji celów inicjatywy, celów statutowych Fundacji, jak i celów działalności gospodarczej Fundacji, jak i ewaluacji, kontroli, 
monitoringu i sprawozdawczości, i/lub o podobnym charakterze. 
7 Niepotrzebne skreślić 
8 Dotyczy osoby wymienionej we wzorze oświadczenia niemniejszego dokumentu 
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2. Znam i rozumiem zasady, w tym w szczególności zasady walki9, rywalizacji sportowej10, prowadzenia działań i/lub inicjatywy i/lub zajęć psycho-
ruchowych (dodatkowe informacje na stronie www.fzcj.pl), pozostałe obowiązujące regulaminy i przepisy, przepisy prawa, z tym związane (w 
tym wewnętrzne Fundacji). 

3. W pełni i bez jakichkolwiek zastrzeżeń zwalniam organizatorów inicjatywy, w szczególności Fundację „Życie Cudem Jest” z siedzibą w Piaskach 
[KRS 000362313], Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „HiperAktywni.pl” [wpis do ewidencji UM Leszna nr 28], Miasto Leszno, ich zarządy, 
pełnomocników, prokurentów, sędziów, instruktorów, trenerów, pracowników, przedstawicieli, członków, zawodników, autoryzowanych i 
zaproszonych gości od jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z zaistniałego wypadku, kontuzji lub utraty zdrowia, którego to wydarzenia 
mógłbym/ mogłabym być ofiarą lub powodem. W przypadku zaistnienia jednej z powyższych sytuacji, w których stałbym się/stałabym się biernym 
lub czynnym uczestnikiem inicjatywy, w szczególności walki sportowej, rywalizacji, ćwiczeń, jak również w razie osobistego urazu lub wypadku 
powstałego w wyniku umyślnego, przypadkowego, normalnego, nienormalnego zastosowania techniki w czasie walki nie będę występował/ła z 
żadnymi roszczeniami prawnymi i finansowymi przeciwko organizatorom  inicjatywy, w tym zajęć, zawodów, Fundacja „Życie Cudem Jest” z 
siedzibą w Piaskach [KRS 000362313], Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „HiperAktywni.pl” [wpis do ewidencji UM Leszna nr 28], Miasto Leszno, 
ich zarządy, pełnomocników, prokurentów, sędziów, instruktorów, trenerów, pracowników, przedstawicieli, członków, zawodników, 
autoryzowanych i zaproszonych gości. 

4. Ponadto oświadczam, że mój stan zdrowia bezwarunkowo, pozwala na czynne uczestnictwo w przedmiotowej inicjatywie, której jestem 
uczestnikiem, a w zakresie długotrwałych działań, zajęciach, zawodach i/lub po podobnych charakterze, ponadto oświadczam, że w terminie 14 
dni od chwili podpisania deklaracji zobowiązuję się na „własną rękę” do potwierdzenia mojego stanu zdrowia, to jest braku przeciwwskazań do 
czynnego lub pośredniego uczestnictwa w inicjatywach i/lub działaniach Fundacji, w tym w szczególności do  uprawiania zajęć kontaktowych, 
m.in. Karate i Judo; biegów, czynnego uczestnictwa w przedmiotowych działaniach, zajęciach, zawodach  i/lub po podobnych charakterze u 
lekarza rodzinnego/lekarza sportowego. 

5. Zobowiązuję się terminowego regulowania składek/opłat/czesnego i/lub o podobnych charakterze, z tytułu uczestnictwa w „członkostwa” i/lub 
uczestnictwa w inicjatywie, zajęciach psycho-ruchowych i/lub o podobnych charakterze każdorazowo bez wezwania, jeśli takie występują. 

6. Jednocześnie oświadczam, że oświadczań, że posiadam ubezpieczenie mojej osoby i/lub osoby za które ponoszę odpowiedzialność (innego 
uczestnika) , w zakresie co najmniej, od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w zakresie odpowiadającym inicjatywom i/lub działaniom 
Fundacji, w których zamierzam uczestniczyć/zobowiązuję się do ubezpieczenia w zakresie co najmniej, od następstw nieszczęśliwych wypadków 
(NNW) w zakresie odpowiadającym inicjatywom i/lub  działaniom Fundacji, w których zamierzam uczestniczyć przed rozpoczęciem udziału w 
inicjatywy i/lub działaniach11; a następnie zobowiązuje się dostarczyć odpis polisy/ksero do Fundacji w terminie do 30 dni od rozpoczęcia 
obowiązywania przedmiotowej polisy. 

7. Przyjmuję do wiadomości, że wszelkie rzeczy wartościowe, a w szczególności telefony komórkowe, biżuteria, tablety, pozostawiam na czas 
inicjatywy, w tym zajęciach, zawodach  i/lub po podobnych charakterze, na własną odpowiedzialność, i że nie będę w żadnym czasie rościł/ła 
pretensji do organizatorów zajęć, zawodów, Fundacja „Życie Cudem Jest” z siedzibą w Piaskach [KRS 000362313], Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej „HiperAktywni.pl” [wpis do ewidencji UM Leszna nr 28], Miasto Leszno, ich zarządów, pełnomocników, prokurentów, sędziów, 
instruktorów, trenerów, pracowników, przedstawicieli, członków, zawodników, autoryzowanych i zaproszonych gości i zwalniam od jakiejkolwiek 
odpowiedzialności wynikającej z pozostawienia/ zagubienie danej rzeczy, z wyjątkiem działań przewidzianych w kodeksie karnym i innych 
przepisów prawa.  

8. Wyrażam ponadto zgodę, by wszelkie dostarczone przeze mnie reprodukcje podobizny mojej osoby, stworzone w dowolny sposób oraz wszelkie 
reprodukcje podobizny mojej osoby wykonane w związku z wyżej wymienionymi działaniami, zajęciami, zawodami, i/lub po podobnych 
charakterze, były wykorzystywane w dowolnej formie i w dowolny sposób, między innymi, - choć nie wyłącznie - do celów reklamowych, 
promocyjnych, na kasetach wideo, płytach CD, DVD, na wszelkich nośnikach elektronicznych i kanałach elektronicznego przekazu, w filmach, 
telewizji, telewizji kablowej, materiałach szkoleniowych, jak również wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w dowolnych czasie, 
bez względu na formę przekazu  (audio, video, zdjęcia, materiały drukowanie, itp. itd. i/lub po podobnych charakterze) i rezygnuję z wszelkich 
związanych z tym wynagrodzeń, kar, i/lub po podobnych charakterze.  

9. Fundacja „Życie Cudem Jest” z siedzibą w Piaskach [KRS 000362313] i/lub Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „HiperAktywni.pl” [wpis do ewidencji 
UM Leszna nr 28] są/jest wyłącznymi właścicielami wyżej wymienionych reprodukcji. Rezygnuję również z wszelkich roszczeń, jakie 
mógłbym/mogłabym mieć w związku z naruszeniem prywatności, zniesławieniem lub w oparciu o wszelkie inne podstawy powództwa, 
wynikających z wyprodukowania, dystrybucji, nadania, rozpowszechniania, promocji, wystawienia na widok publiczny lub wykorzystania w 
jakikolwiek inny sposób mojej podobizny lub występu nagranego lub sfotografowanego w związku z w/w zajęciami, zawodami, i/lub po 
podobnych charakterze.  

10. Niniejsze oświadczenie nie podlega zmianom ustnym, wszystkie zmiany a w szczególności w pierwszej kolejności należy zgłaszać w formie pisemnej 
informacje o stanie zdrowia, w szczególności o stałych i/lub czasowych przeciwskazaniach do czynnego uczestnictwa. 

11. Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej przewidzianej przepisami prawa polskiego, za składanie fałszywych, niezgodnych z prawdą, 
niezgodnych ze stanem faktycznych informacji, danych i oświadczam, że wszystkie informacje zawarte na przedmiotowym formularzu, są 
prawdziwe, a m.in. „oświadczenie” w pełni rozumiem, i zobowiązuję się do jego przestrzegania, co poświadczam własnoręcznym podpisem. 

 
 
 
 

……………………………………………..……………., dnia ……………………….….. r.   ………………………………………………………………………..……………………………………....…………………………….……………… 

 /miejscowość/          /czytelny podpis uczestnika i/lub osoby umocowanej./ 
 
 
 
 

                                            
9 Dotyczy działań kontaktowych w szczególności: biegów, portów walki, sztuk walki, i/lub o podobnym charakterze, w tym w karate, judo, bjj, FURO, boks, samoobrona, 
kendo, tai chi, i /lub o podobnych charakterze, pilates, yoga, streching, akrobatyka, itp.. 
10 M.in.. biegi -  w szczególności: Kid’s Run, Bieg z Flagą, Bieg z Jajkiem, parkrun Leszno, 
11 Niepotrzebne skreślić 

http://www.fzcj.pl/
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OŚWIADCZENIE ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA  

1. Bezwarunkowo wyrażam zgodę na mój udział/ udział mojego/ej12  syna/córki13  , także oświadczam, że zapewnię opiekę, bezpieczny transport, 
i/lub o podobnych charakterze,  mojego dziecka, przed i po w/w działaniach/ zajęciach, zawodami, i/lub po podobnych charakterze 

2. Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej przewidzianej przepisami prawa polskiego, za składanie fałszywych, niezgodnych z prawdą, 
niezgodnych ze stanem faktycznych informacji, danych i oświadczam, że wszystkie informacje zawarte na przedmiotowym formularzu, są 
prawdziwe, a m.in. „oświadczenie” w pełni rozumiem, i zobowiązuję się do jego przestrzegania, co poświadczam własnoręcznym podpisem. 

 

 

……………………………………………..……………., dnia ……………………….….. r.   ………………………………………………………………………..……………………………………....…………………………….……………… 

 /miejscowość/          /czytelny podpis uczestnika i/lub osoby umocowanej./ 

 

 

OŚWIADCZENIE WIZERUNKU  
1. Wyrażam ponadto zgodę, by wszelkie dostarczone przeze mnie reprodukcje podobizny mojej osoby, stworzone w dowolny sposób oraz wszelkie 

reprodukcje podobizny mojej osoby wykonane w związku z wyżej wymienionymi działaniami, zajęciami, zawodami, i/lub po podobnych 
charakterze, były wykorzystywane w dowolnej formie i w dowolny sposób, między innymi, - choć nie wyłącznie - do celów reklamowych, 
promocyjnych, na kasetach wideo, płytach CD, DVD, na wszelkich nośnikach elektronicznych i kanałach elektronicznego przekazu, w filmach, 
telewizji, telewizji kablowej, materiałach szkoleniowych, jak również wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w dowolnych czasie, bez 
względu na formę przekazu  (audio, video, zdjęcia, materiały drukowanie, itp. itd. i/lub po podobnych charakterze) i rezygnuję z wszelkich 
związanych z tym wynagrodzeń, kar, i/lub po podobnych charakterze.  

2. Fundacja „Życie Cudem Jest” z siedzibą w Piaskach [KRS 000362313] i/lub Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „HiperAktywni.pl” [wpis do ewidencji 
UM Leszna nr 28] są/jest wyłącznymi właścicielami wyżej wymienionych reprodukcji. Rezygnuję również z wszelkich roszczeń, jakie 
mógłbym/mogłabym mieć w związku z naruszeniem prywatności, zniesławieniem lub w oparciu o wszelkie inne podstawy powództwa, 
wynikających z wyprodukowania, dystrybucji, nadania, rozpowszechniania, promocji, wystawienia na widok publiczny lub wykorzystania w 
jakikolwiek inny sposób mojej podobizny lub występu nagranego lub sfotografowanego w związku z w/w zajęciami, zawodami, i/lub po podobnych 
charakterze.  
 

 

……………………………………………..……………., dnia ……………………….….. r.   ………………………………………………………………………..……………………………………....…………………………….……………… 

 /miejscowość/          /czytelny podpis uczestnika i/lub osoby umocowanej./ 
 

 

INFORMACJA /DANE WRAŻLIWE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

……………………………………………..……………., dnia ……………………….….. r.   ………………………………………………………………………..……………………………………....…………………………….……………… 

 /miejscowość/          /czytelny podpis uczestnika i/lub osoby umocowanej./ 
 

 

OŚWIADCZENIE - ŚWIADOMOŚĆ KARNA  
Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej przewidzianej przepisami prawa polskiego, za składanie fałszywych, niezgodnych z prawdą, 
niezgodnych ze stanem faktycznych informacji, danych i oświadczam, że wszystkie informacje zawarte na przedmiotowym formularzu, są 
prawdziwe, a m.in. „oświadczenie” w pełni rozumiem, i zobowiązuję się do jego przestrzegania, co poświadczam własnoręcznym podpisem. 
 

 
 

……………………………………………..……………., dnia ……………………….….. r.   ………………………………………………………………………..……………………………………....…………………………….……………… 

 /miejscowość/          /czytelny podpis uczestnika i/lub osoby umocowanej./ 

                                            
12 Niepotrzebne skreślić 

13 Niepotrzebne skreślić 
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REGULAMIN INICJATYWY 
„BIEG Z FLAGĄ” 

 
NAZWA, CEL I CHARAKTER INICJATYWY 
1. Niniejsza inicjatywa odbędzie się pod nazwą „BIEG Z FLAGĄ”, w dalszej części bieg, inicjatywa, Bieg z Flagą. 
2. Logo inicjatywy oraz wszelkie materiały związana z inicjatywą, stanowią własność Fundacji Życie Cudem Jest, za wyjątkiem znaków towarowych, 

znaków handlowych, nazw i innych wartości niematerialnych i prawnych stanowiących własność innych osób.  
3. "BIEG Z FLAGĄ" ma na celu zwiększenie aktywności uczestników i ich bliskich, poprzez ruch na świeżym powietrzu oraz uczczenie w ten 

szczególny sposób Dnia (naszej) Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, jak również pokonanie przez uczestników inicjatywy całego dystansu w 
dowolnym tempie, w szczególności całymi rodzinami, z przyjaciółmi, itp. 

4. Celem inicjatywy jest także popularyzacja aktywnych form rekreacji i wypoczynku, integracja środowiska dla rozwoju kultury fizycznej, 
propagowanie zdrowego stylu życia oraz idei patriotyzmu. 

5. Inicjatywa na charakter otwarty, to znaczy, że każdy może uczestniczyć, bez względu na płeć, wiek, kolor skóry, wyznanie, narodowość, stan 
zdrowia (o ile tego rodzaju aktywności nie zabronił lekarz). 

 

ORGANIZATOR / PARTNER WSPÓŁFINANSUJĄCY / PARTNER INICJATYWY 
ORGANIZATOR  

1. Fundacja „Życie Cudem Jest” z siedzibą w Piaskach  
2. Fundacja „Życie Cudem Jest” Oddział w Lesznie, ul. Stanisława Grochowiaka 6, 64-100 Leszno 

PARTNER WSPÓŁFINANSUJĄCY 
3. Urząd Miasta Leszna – Miasto Leszno 

PARTNER INICJATYWY 
1. Leszczyńskie NGO 
2. Nadleśnictwo Karczma Borowa 
3. Stowarzyszenie Hiperaktywni.pl z siedzibą W Lesznie 
4. Właściciel marki e-ORDER.pl – Fundacja Życie Cudem Jest 

 

REJESTACJA / BIURO INICJATYWY / ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW: 
1. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 30.04.2019 rok, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej 

https://www.facebook.com/events/1544210199046394; klikając na przycisk: „Zarejestruj się” i dalej należy postępować według komunikatów ze 
strony internetowej (lub poprzez stronę https://www.facebook.com/FZCJ.FZCJ, klikając odpowiednie wydarzenie na stronie).  

2. Po tym terminie, jeśli organizator wyrazi taką możliwość, zgłoszenie będzie możliwe w biurze terenowym inicjatywy, w dniu „Biegu z Flagą” w 
Karczmie Borowej, na Polanie 3 Dębów. 

3. Podczas odbioru numerów identyfikacyjnych/startowych i/lub o podobnych charakterze, uczestnicy są mogą zostać poproszenie o pokazanie 
dokumentu ze zdjęciem, celem weryfikacji danych osobowych. 

4. Limit zgłoszeń wynosi 300 osób. 
 

TERMIN I MIEJSCE 
1. Data inicjatywy: 02.05.2019 rok, godzina 17:45 
2. START i META inicjatywy będą w Karczmie Borowej, na Polanie 3 Dębów  
3. Godzina startu biegu 18:00 
4. Godzina zakończenie inicjatywy (przewidywana), to godzina 20.00. 

 

DYSTANS I TRASA 
1. Bieg odbędzie się na dystansie 3,5 km (3.500m) na terenie Nadleśnictwa Karczma Borowa 
2. Trasa biegu w 100% przebiega drogami o nawierzchni gruntowej. 
3. Bieg zostanie przeprowadzony przy otwartym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad wynikających z 

kodeksu Prawo o ruchu drogowym, poleceń służb porządkowych w zakresie bezpieczeństwa i w sprawach organizacyjnych oraz zdrowemu 
rozsądkowi samego uczestnika. 

 

ZASADY, WARUNKI UCZESTNICTWA I KLASYFIKACJI 
1. W inicjatywie mogą uczestniczyć tylko osoby, które zapoznały się z regulaminem inicjatywy, oświadczeniami, RODO, oraz którzy ukończyli 

18. rok życia i nie posiadają jakichkolwiek przeciwskazań do uczestnictwa w inicjatywie, a w przypadku rejestracji kliku uczestników przez 
jedną osobą, ta osoba zobowiązania jest do poinformowania o wszelkich oświadczeniach,  klauzulach informacyjnych, RODO, i/lub o 
podobnych charakterze,  zapisywanych uczestników, pod rygorem zwolnienia ze wszelkiej  odpowiedzialności organizatora inicjatywy. 

2. Osoby niepełnoletnie startują wyłącznie za zgodą i/lub wiedzą opiekunów prawnych. 
3. Bieg jest bezpłatny i brak opłat startowych. 
4. Dla losowo wybranych uczestników inicjatywy przewidzianą są drobne upominki. 
5. Dla pierwszych 228 osób / "przedstawicieli rodzin", którzy ukończą bieg, mamy Flagę Narodową  
6. Nie przewiduje się indywidulanego pomiaru czasu oraz klasyfikacji, a wykonywany ręczny pomiar czasu będzie miał charakter wyłącznie 

https://www.facebook.com/events/1544210199046394
https://www.facebook.com/FZCJ.FZCJ/
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informacyjny. 
7. Organizator zakłada, że każda osoba, która ukończy Bieg z Flagą, jest zwycięzcą. 
8. Warunkiem ukończenia biegu jest przemieszczanie się po zatwierdzonych i wyznaczonych trasach przez organizatora. 
9. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych i wizerunkowych dla potrzeb Organizatora inicjatywy oraz na 

wykorzystanie ich wizerunku w materiałach marketingowych, informacyjnych i promocyjnych – w sposób określony w: OŚWIADCZENIE 
WIZERUNKU oraz OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA INICTATYWY O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLAUZULA 
INFORMACYJNA. 

10. Zabrania się startu uczestnikom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających i/lub substancji psychotropowych, i/lub o 
podobnym charakterze. 

11. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
12. Zabrania się przekazywania swojego numeru startowego, o ile taki występuje, innej osobie. 
13. Organizator nie zapewnia sprzętu oraz niezbędnego wyposażenia ochronnego uczestników (np.: kasków, ochraniaczy), jak również 

serwisu technicznego. 
 

 ŚWIADCZENIA I KOMISJA SĘDZIOWSKA 
1. Nadzór nad inicjatywą i ustalanie kolejnych miejsc prowadzi organizator lub osoby przez niego wyznaczone. 
2. W sprawach spornych interpretacja regulaminu oraz oświadczeń należy do Organizatora. 
3. Trasę zabezpieczać będą Wolontariusze. 
4. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną, w postaci poinformowania odpowiednich służb ratunkowych o organizacji inicjatywy, w 

szczególności: Straż Pożarna, Straż Miejska, Policja, Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie.   
 

SPRAWY ORGANIZACYJNE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 
2. Należy zabrać wygodne obuwie, strój odpowiedni do warunków atmosferycznych w dniu inicjatywy i/lub strój sportowy odpowiedni dla 

dyscypliny, w której startuje. 
3. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed 

rozpoczęciem imprezy. 
4. Uczestników obowiązuje niniejszy regulamin oraz oświadczenia.  
5. Uczestnictwo w inicjatywie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu inicjatywy i oświadczeń. 
6. Organizatorzy pokrywają wyłącznie koszt organizacji zawodów. 
7. Uczestnicy imprezy biorą w niej udział na własne ryzyko i odpowiedzialność, w związku z czym wskazane jest zawarcie ubezpieczenia od 

następstw nieszczęśliwych wypadków przez uczestnika inicjatywy na własny koszt. 
8. Osoby niepełnoletnie biorą udział w inicjatywie tylko i wyłącznie za zgodą i/lub wiedzą opiekuna prawnego. 
9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione. 
10. Podsumowanie inicjatywy, w tym komunikat końcowy będzie dostępny w intrenecie na stronie  

https://www.facebook.com/FZCJ.FZCJ i/lub  www.fzcj.pl 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW IMPREZY 
1. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA INICTATYWY O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
 
 
 

……………………………………………..……………., dnia ……………………….….. r.   ………………………………………………………………………..……………………………………....…………………………….……………… 

 /miejscowość/          /czytelny podpis uczestnika i/lub osoby umocowanej./ 
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