FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Cykl Rajdów Rowerowych im. Kazimierza Nowaka organizowanego w ramach projektu
„Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5) – etap 1 budowa ścieżki
rowerowej na odcinku Kociałkowa Górka – Pobiedziska”
EDYCJA I
Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
Data i miejsce urodzenia:
Tel.
Trasa*

Trasa Długa
(około 40 km) Pobiedziska Plac Targowy ul. Czerniejewska Kociałkowa Górka – Iwno – Wiktorowo - Nekielka - Graby - Czerniejewo - Wierzyce Wagowo /posiłek/ - Zbierkowo - Pobiedziska /Plac Targowy ul. Czerniejewska

Rajd Rodzinny
(około 15 km) Pobiedziska Plac Targowy ul. Czerniejewska Kociałkowa Górka – Wagowo /posiłek, konkursy i zabawy/ -Zbierkowo Pobiedziska Plac Targowy ul. Czerniejewska

Wypełnia rodzic lub opiekun prawny
Ja niżej podpisany /podpisana……………………………………………… wyrażam zgodę na udział mojego
syna /mojej córki……………………………………………
w rajdzie rowerowym „Sześć edycji im. Kazimierza Nowaka” w dniu 29.03.2020 r.
Oświadczam, że stan zdrowia mojego syna /mojej córki oraz umiejętności poruszania się po drogach
pozwalają na uczestnictwo w Rajdzie.
Oświadczam, że wyznaczam na opiekuna mojego syna /mojej córki w trakcie trwania Rajdu Pana
/Panią....................................................................................................................................
Oświadczam, że znam i akceptuję warunki regulaminu rajdu rowerowego „Sześć edycji im. Kazimierza
Nowaka”
Oświadczam, że przyjęłam/przyjąłem do wiadomości, że uczestnicy rajdu rowerowego „Sześć edycji im.
Kazimierza Nowaka” ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków na własny koszt i mój syn/
moja córka jest ubezpieczona/ubezpieczony.
Oświadczam, że stan zdrowia mojego syna /mojej córki pozwala mu/jej na uczestnictwo w Rajdzie.
Oświadczam, że mój syn/ moja córka posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do poruszania się rowerem
po drogach.
Na podstawie art. 61 ust. 1 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (dz. U.
2017 poz. 880 z póżn. Zm.)
Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych i wizerunku mojego syna/ mojej córki w celu dopełnienia realizacji działań statutowych, promocyjnych i uczestnictwa
w rajdzie rowerowym „Sześć edycji im. Kazimierza Nowaka” organizowanym przez Administratora.

*zaznaczyć X

…………………………………………………………………….
(data i podpis)

