
KARTA ZGŁOSZENIA 
udziału w IV Rodzinnym Rajdzie Rowerowym 
„Śladami Rodzin Skłodowskich i Boguskich”

Gniewoszów 2021

ORGANIZATOR: Wójt Gminy Gniewoszów

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Stowarzyszenie „Lepsza Gmina Gniewoszów”
Koło Gospodyń Wiejskich „NASZ BOREK”
Koło Gospodyń Wiejskich w Oleksowie
Biblioteka Publiczna Gminy Gniewoszów

TERMIN : 15.05.2021 (sobota), zbiórka  godz. 12:30

Miejsce startu i start: plac przy Bibliotece Publicznej Gminy Gniewoszów godz. 13:00

CZĘŚĆ A – wypełnia uczestnik rajdu

1. Zgłaszam swój  udział  w IV  Rodzinnym Rajdzie  Rowerowym „Śladami Rodzin  Skłodowskich i
Boguskich” Gniewoszów 2021

2.
Imię i nazwisko _____________________________________

PESEL 

Telefon kontaktowy:    ________________________

Adres zamieszkania:    ______________________________________________________

3. Oświadczam,  że  zapoznałem/zapoznałam*/ się  z  regulaminem  IV  Rodzinnego  Rowerowego
Rajdu „Śladami Rodzin Skłodowskich i Boguskich” Gniewoszów 2021

4. Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w rajdzie rowerowym w dniu 15
maja 2021 r

5. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i umiejętności  poruszania się po drogach.
6. Oświadczam, że posiadam kartę rowerową, dowód tożsamości.**/

7. W razie nieszczęśliwego wypadku należy powiadomić:

________________________________________________________________________
imię i nazwisko osoby, stopień pokrewieństwa, telefon kontaktowy

8.  Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i  przetwarzanie moich danych osobowych w bazie
danych  organizatora  w  związku  z  organizacją  rajdu,  zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)  w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 



9. Akceptacja regulaminu oznacza jednoczesną zgodę na fotografowanie uczestników podczas rajdu
i  dalsze  nieodpłatne  wykorzystanie  ich  wizerunku  w celach  promocyjnych  przez  organizatora  i
instytucje, którym organizator udzieli zgodę na wykonywanie zdjęć.

____________________ ____________________________
                                      data                                                     podpis uczestnika rajdu

                                          

                                                   

CZĘŚĆ B – wypełnia rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika rajdu

Ja,  niżej  podpisany/podpisana*/  ______________________________________________
oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam*/ się z regulaminem IV Rodzinnego Rajdu Rowerowego
„Śladami Rodzin Skłodowskich i Boguskich” i wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki 

……………………………………...………………w rajdzie w dniu 15 maja 2021 r.

10.Oświadczam,  że  stan  zdrowia  mojego  syna/mojej  córki*/ pozwala  na  uczestnictwo  
w rajdzie w dniu 15 maja 2021 r.

____________________ ___________________________
                                                       data                                                 podpis rodzica/opiekuna prawnego

CZĘŚĆ C – wypełnia rodzic lub opiekun niepełnoletniego uczestnika rajdu

Ja,  niżej  podpisany/podpisana*/  ______________________________________________
oświadczam, że:

1. będę jego uczestnikiem,

   2.  w  czasie  trwania  rajdu  w dniu  15  maja  2021  r. sprawować  będę  całkowitą  opiekę  nad

nieletnim _____________________________________.

____________________ ___________________________    
                                  data                                 podpis opiekuna  niepełnoletniego uczestnika rajdu


	KARTA ZGŁOSZENIA

