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zawodach i startuję na własną odpowiedzialność. Zapoznałem się z regulaminem i akceptuję go w
całości. Podstawa prawna: Roz. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2002r. Dz. U. nr 101 p.
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szkoły/klubu, który zawodnik reprezentuje. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody
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