Załącznik nr 1 do Regulaminu Rajdu Rowerowego „W pogoni za szarlotką”

KARTA ZGŁOSZENIA

udziału w Rajdzie Rowerowym „W pogoni za szarlotką” organizowanym przez
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
w dniu 24 września 2017r.

Uczestnik niepełnoletni powyżej 12 lat dostarcza kartę zgłoszenia wypełnioną w części A i B.

Pełnoletni uczestnik rajdu wypełnia tylko część A karty zgłoszenia.

Uczestnik niepełnoletni do 12 lat dostarcza kartę zgłoszenia wypełnioną w części A, B i C.

CZĘŚĆ A – wypełnia uczestnik rajdu
Zgłaszam swój udział w Rajdzie Rowerowym „W pogoni za szarlotką”
organizowanym w dniu 24 września 2017 roku
Imię i nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Data urodzenia:
Adres zamieszkania:
Adres e-mail:
Wypożyczenie roweru z wypożyczalni Term Mszczonów:

TAK / NIE

Wypożyczenie roweru jest możliwe wyłącznie w dniu imprezy w godz. 8.00 – 8.30 i
wymaga podpisania umowy oraz dokonania wpłaty kaucji zwrotnej:
100 zł/rower. W przypadku rodzin kaucja pobierana jest wyłącznie od jednego
z rodziców/opiekunów.
1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam*/
zobowiązuję się go przestrzegać.

się

z

regulaminem

Rajdu

i

2. Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w Rajdzie rowerowym
w dniu 24 września 2017 roku.
3. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się
po drogach.
4. Oświadczam, że biorę udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, bez
względu na warunki pogodowe.
Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku oraz imienia i nazwiska w relacjach z rajdu zamieszczanych w
mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Organizatora na potrzeby związane z organizacją Rajdu zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm). Zgadzam się również na otrzymywanie
drogą elektroniczną korespondencji dotyczącej imprez i promocji, organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Mszczonowie i udostępniam w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu Usług
drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).

____________________

____________________________

data

podpis uczestnika rajdu

_______________________________________________________________________________
*/ niepotrzebne

skreślić
pkt. 3 w części B należy przekreślić w przypadku, gdy oświadczenie dotyczy niepełnoletniego
uczestnika rajdu powyżej 12 lat lub gdy opiekunem niepełnoletniego uczestnika do lat 12 będzie rodzic.
**/

CZĘŚĆ B – wypełnia rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika
rajdu

Pełnoletni uczestnik rajdu wypełnia tylko część A karty zgłoszenia.
Uczestnik niepełnoletni do 12 lat dostarcza kartę zgłoszenia wypełnioną w części A, B i C.
Uczestnik niepełnoletni powyżej 12 lat dostarcza kartę zgłoszenia wypełnioną w części A i B.

1. Ja, niżej podpisany/podpisana*/ ________________________________________
oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam*/ się z regulamin Rajdu
Rowerowego „W pogoni za szarlotką” i wyrażam zgodę na udział mojego
syna/córki __________________________________________ w Rajdzie w dniu 24
września 2017 roku.
2. Oświadczam,
że
stan
zdrowia
mojego
syna/mojej
córki*
_________________________________ pozwala na uczestnictwo w Rajdzie w
dniu 24 września 2017 roku.
3. Oświadczam, że wyznaczam na opiekuna mojego syna/mojej córki*/
w trakcie trwania rajdu w dniu 24 września 2017 roku Pana/Panią*/
_________________________________.**/
4. Potwierdzam zgodność ze stanem faktycznym oświadczeń złożonych przez
mojego syna/moją córkę*/ w CZĘŚCI A karty zgłoszenia.

____________________
data

________________________________
podpis rodzica/opiekuna prawnego

CZĘŚĆ C – wypełnia opiekun niepełnoletniego uczestnika rajdu
Ja, niżej podpisany/podpisana*/ __________________________________________
oświadczam, że:
1) zapoznałem/zapoznałam*/ się z regulamin Rajdu Rowerowego „W pogoni
za szarlotką”,
2) będę jego uczestnikiem,
3) w czasie trwania rajdu w dniu 24 września 2017 roku sprawować będę
całkowitą opiekę nad nieletnim _____________________________________.

____________________
data

_____________________________
podpis opiekuna
niepełnoletniego uczestnika rajdu

_______________________________________________________________________________
*/ niepotrzebne

skreślić
pkt. 3 w części B należy przekreślić w przypadku, gdy oświadczenie dotyczy niepełnoletniego
uczestnika rajdu powyżej 12 lat lub gdy opiekunem niepełnoletniego uczestnika do lat 12 będzie rodzic.
**/

