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OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU RYZYKA I  

ZWOLNIENIU Z ODPOWIEDZIALNOŚCI  

RACE AROUND POLAND  

(Członek Zespołu) 

 

 …………………………………… ………………… ………………………  

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia  

W związku z dopuszczeniem mnie w charakterze członka zespołu wspierającego 

uczestnika do udziału w wyścigu kolarskim Race Around Poland, który odbywa się na 

trasie ok. 3600 km, w otwartym ruchu ulicznym przez zróżnicowany teren, podczas 

nieznanych w momencie jego rozpoczęcia warunków pogodowych, oraz jest 

wydarzeniem o charakterze nieprzerwanym i wielodniowym, mając pełną świadomość 

tego, że: 

a) Kolarstwo jest rodzajem aktywności fizycznej, której uprawianie wiąże się 

nieuchronnie z ryzykiem powstania urazów, kontuzji a nawet poniesienia 

śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku, wymagającej wytężonego wysiłku 

i koncentracji, w tym wskutek okoliczności związanych ze stanem zdrowia, 

awariami sprzętu lub ekwipunku, niezachowaniem należytej staranności i 

ostrożności przez uczestnika, lub inne osoby, w tym wolontariuszy oraz inne 

osoby zaangażowane w organizację Wyścigu, naruszeniem prawa o ruchu 

drogowym, lub innych przepisów, w tym przez inne osoby niż uczestnik, a 

udział w takim wyścigu kolarskim jak Race Around Poland  powoduje, że 

ryzyka te dodatkowo się zwiększają; 

b) Na mnie jako członku zespołu wspierającego uczestnika będącego kolarzem 

ciąży szczególna odpowiedzialność oraz obowiązek zachowania szczególnej 

staranności związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikowi podczas 

jazdy, oraz podczas wypoczynku, zapobieganiu sytuacjom niebezpiecznym na 

drodze oraz reagowaniu na zdarzenia do jakich może dojść w trakcie Wyścigu; 

c) Trasa Wyścigu jest poprowadzona poza zamkniętym torem kolarskim i 

Organizator nie ma możliwości jej zamknięcia dla ruchu na jego czas. Podczas 

Wyścigu będę uczestniczył w normalnym ruchu drogowym, z udziałem 

samochodów oraz innych pojazdów niebiorących udziału w wydarzeniu, a także 
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z udziałem pieszych, co oznacza, że będę ponosił ryzyko z tym związane, w  

tym wynikające ze zdarzeń pozostających poza moją kontrolą; 

d) Organizator dołożył wszelkich starań, aby opracować zasady udziału w Wyścigu 

w sposób umożliwiający udział w nim w sposób możliwie bezpieczny, jednak w 

zakresie zależnym od moich działań lub zaniechań całkowitą odpowiedzialność 

za bezpieczeństwo uczestnika ponoszę ja, jak także za swoje własne 

bezpieczeństwo oraz za ewentualne skutki moich działań;  

niniejszym całkowicie dobrowolnie i świadomie oświadczam, że: 

a) Przyjmuję na siebie ryzyko i zwalniam z odpowiedzialności, w 

maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, za wszelkie zdarzenia, 

w związku z moim działem w Wyścigu w charakterze członka zespołu 

wsparcia uczestnika, Organizatora, oraz wszelkie osoby i podmioty z nim 

współpracujące podczas organizacji Wyścigu, w tym wolontariuszy, 

partnerów i sponsorów (dalej „Zwolnieni z Odpowiedzialności”); 

b) Powyższe zwolnienie dotyczy także zdarzeń mających miejsce przed 

rozpoczęciem Wyścigu, w jego trakcie a także po jego odbyciu, o ile 

pozostawały w związku z Wyścigiem; 

c) W związku z powyższym nie będę dochodził, w stosunku do żadnych 

Zwolnionych z Odpowiedzialności jakichkolwiek roszczeń, o charakterze 

majątkowym lub niemajątkowym.  
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czytelny podpis członka zespołu 


