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 10 października 2020 r.
W celu uniknięcia zgromadzenia dużej liczby osób niezbędne jest podanie numeru telefonu.
Organizator rajdu poinformuje telefonicznie każdego uczestnika o przydziale do grupy i godzinie
startu. Najpóźniej na dzień przed wydarzeniem Organizator zamieści na stronie internetowej listy
startowe.

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.

CZĘŚĆ A – wypełnia uczestnik rajdu
Zgłaszam swój udział w Rajdzie Rowerowym „W pogoni za szarlotką” organizowanym w dniu
10 października 2020 r.
Imię i nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Data urodzenia:
Jestem mieszkańcem Gminy Mszczonów:

TAK* / NIE*

Wypożyczenie roweru z wypożyczalni Term Mszczonów:

TAK* / NIE*

Wypożyczenie roweru jest możliwe wyłącznie w dniu imprezy w godz. 8.00 – 9.30 i wymaga podpisania
umowy, dokonania opłaty za wypożyczenie w kwocie 20 zł oraz wpłaty kaucji zwrotnej: 100 zł/rower.
W przypadku rodzin kaucja pobierana jest wyłącznie od jednego z rodziców/opiekunów.

Oświadczam, że:
1. zapoznałem/zapoznałam*/ się z regulaminem Rajdu i zobowiązuję się go przestrzegać;
2. akceptuję, że Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania
uczestnika rajdu;
3. stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w Rajdzie rowerowym w dniu 10 października 2020 r.;
4. posiadam niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się po drogach;
5. biorę udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, bez względu na warunki pogodowe;
6. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu prawidłowej organizacji Rajdu,
w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

____________________

____________________________

data

podpis uczestnika rajdu

Zgadzam się na otrzymywanie drogą elektroniczną korespondencji dotyczącej imprez i promocji
organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie i udostępniam w tym celu adres email zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczenia Usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144/02,
poz. 1204). Adres e-mail: __________________________________________________________________________________

____________________

____________________________

data

podpis uczestnika rajdu

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191).

____________________

____________________________

data

podpis uczestnika rajdu

_______________________________________________________________________________
*/ niepotrzebne
**/ pkt.

skreślić

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
1. Ja,
niżej
podpisany/podpisana*/
________________________________________
*/
oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Rajdu Rowerowego
„W pogoni za szarlotką” i wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki
__________________________________________ w Rajdzie w dniu 10 października 2020 r.

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.

2. Oświadczam,
że
stan
zdrowia
mojego
syna/mojej
córki*
_________________________________ pozwala na uczestnictwo w Rajdzie w dniu
10 października roku.
3. Oświadczam, że wyznaczam na opiekuna mojego syna/mojej córki*/ w trakcie
trwania rajdu w dniu 10 października 2020 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 regulaminem Rajdu Rowerowego „W pogoni za
szarlotką”,
2) będę jego uczestnikiem,
3) w czasie trwania rajdu w dniu 10 października 2020 roku sprawować będę
całkowitą opiekę nad nieletnim _____________________________________.

____________________
data

_____________________________
podpis opiekuna
niepełnoletniego uczestnika rajdu

_______________________________________________________________________________
*/ niepotrzebne
**/ pkt.

skreślić

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.

