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WITAJ W ŚWIETLE REFLEKTORÓW! 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 

 
1. Potwierdzam, że mój stan fizyczny i psychiczny jest 

odpowiedni, oraz że posiadam umiejętności wymagane do 
uczestnictwa w imprezie. Rozumiem jednak, że moje 
uczestnictwo wiąże się z pewnym stopniem ryzyka. 
Potwierdzam zatem, że zarówno organizator imprezy, jak 
i Red Bull GmbH („Red Bull”) oraz spółki z nią powiązane, 
nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w przypadku 
doznania przeze mnie szkody na osobie. Posiadam ważną 
polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
i następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeśli spowoduję 
szkodę na osobie lub w mieniu, przyjmuję za nią 
odpowiedzialność i zapewnię, że organizator, Red Bull 
oraz spółki z nią powiązane, nie doznają w związku z tym 
żadnej szkody. 

 
2. Zobowiązuję się przestrzegać zasad współzawodnictwa 

i bezpieczeństwa ustalonych przez organizatora 
i stosować się do jego poleceń dla dobra własnego 
i innych osób. Po sprawdzeniu mojego wyposażenia 
stwierdzam, że jest ono w dobrym stanie, zostało poddane 
prawidłowej konserwacji i nadaje się do użycia podczas 
imprezy. Rozumiem, że dopuszczenie mnie do 
uczestnictwa nastąpi dopiero po pozytywnie zakończonej 
kontroli i/lub sprawdzeniu bezpieczeństwa na miejscu. 
Organizator lub Red Bull może w każdym czasie odmówić 
mi uczestnictwa. 

 
3. Red Bull lub upoważniony przez niego w dowolnym czasie 

osoby trzecie będą uprawnione do utrwalania 
i wykorzystywania nagrań audio, nagrań wideo oraz 
zdjęć (zwanych „Materiałem”) z Imprezy, a także do 
wykorzystywania mojego imienia i nazwiska, wizerunku, 
głosu, postaci, zachowania oraz danych biograficznych 
w dowolnych celach (komercyjnych, promocyjnych lub 
innych) bez ograniczeń czasowych i we wszystkich 
mediach.  

 
4. Red Bull może wykorzystywać, emitować, wyświetlać, 

wystawiać, powielać i/lub udostępniać publicznie 
Materiały we wszystkich mediach, do których zalicza się 
między innymi radio, telewizję, kina, odtwarzanie na 
imprezach, nośniki danych i sieć internetową. Red Bull jest 
uprawniony do dokonywania wszelkich zmian, przerw, 
cięć lub innych modyfikacji w Materiale i do 
wykorzystywania tak zmienionego Materiału bez 
ograniczeń. Red Bull jest ponadto uprawniony do 
przenoszenia udzielonych jej praw na dowolną osobę 
trzecią. Wiem, że nie przysługuje mi prawo do 
autoryzowania Materiałów. Rozumiem, że mogę nie być 
wskazany jako uczestnik Imprezy i nie oczekuję również 
żadnej korzyści finansowej z tytułu mojego pojawienia się 
w Materiale związanym z Imprezą. 

 
5. Jeśli nie wskazano inaczej, Red Bull zezwala mi korzystać 

z własnej kamery podczas Imprezy w celu rejestracji 
obrazów ruchomych i/lub serii obrazów 
nieruchomych/zdjęć („Treści uczestnika”). Korzystanie 
z takich Treści uczestnika ograniczone jest do celów 
prywatnych, tj. w mojej własnej witrynie i własnych 
kanałach społecznościowych. Rozumiem, że Red Bull 
przysługiwać będą prawa własności intelektualnej i praw 
do mediów z Imprezy, i – na żądanie Red Bull – umożliwię 
jej dostęp do Treści uczestnika. Korzystanie z Treści 
uczestnika w celach komercyjnych przeze mnie lub osoby 
trzecie uzależnione jest od uprzedniej zgody Red Bull. 

 
6. Red Bull lub upoważnione przez nią w danym czasie strony 

trzecie będą miały prawo do zbierania danych 
technicznych (takich jak prędkość, czas w powietrzu, 
przeciążenia, pozycja) i wykorzystywania tych danych 
zgodnie z definicją powyżej, chyba że zbieranie takich 
danych technicznych mogłoby mieć wpływ na wyniki 
sportowe. 
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W przypadku osoby nieletniej podpis musi złożyć opiekun prawny.
 
Biorąc udział w Imprezie, zgadzam się na wykorzystanie moich danych osobowych przetwarzanych podczas Imprezy i ich 
przekazywanie do innych krajów przez Red Bull i spółek z nią powiązanych  w celu przeprowadzenia Imprezy i administrowania nią 
oraz (ii) w sposób określony w Zasadach prywatności 
https://policies.redbull.com/policies/RedBull.com_Poland/201708040241/pl/privacy.html  (tj. z dopasowaniem ich zakresu do moich 
preferencji). W przypadku odmowy zebrania moich danych osobowych nie zostanę dopuszczony do udziału w imprezie. 
 
Bądź na bieżąco!  
□ Świetnie, chcę się zapisać! (proszę zaznaczyć) 
Zapisz się do naszego newslettera www.redbull.com i co tydzień przeglądaj najnowsze wiadomości, zaproszenia i oferty dotyczące 
muzyki, sportu, imprez i produktów przesyłane przez Red Bull i spółki z nią powiązane 
(https://policies.redbull.com/policies/RedBull.com_Poland/201708040241/pl/privacy.html) Nie obawiaj się – jeśli zmienisz zdanie, 
możesz nieodpłatnie wypisać się w dowolnym momencie.  


