_______________________________________________________________________________
*/ niepotrzebne skreślić
**/ zaznacz właściwe


KARTA ZGŁOSZENIA 
udziału w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym 
w dniu 7 czerwca 2014 roku

CZĘŚĆ A (dotyczy pełnoletnich  uczestników rajdu)

	Zgłaszam swój udział w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym w dniu 7 czerwca 2014 roku


Imię i nazwisko _____________________________________	

Telefon kontaktowy:    ________________________

Adres zamieszkania:    ______________________________________________________

	Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam*/ się z regulaminem Rodzinnego Rajdu Rowerowego i zobowiązuję się go przestrzegać. 


	Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym w dniu 7 czerwca 2014 roku.


	Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się po drogach.


	Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych organizatora w związku z organizacją rajdu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 



____________________ 			____________________________
                               data                                                                        podpis uczestnika rajdu
_______________________________________________________________________________
*/ niepotrzebne skreślić
**/ zaznacz właściwe



KARTA ZGŁOSZENIA 
udziału w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym 
w dniu 7 czerwca 2014 roku

CZĘŚĆ A (dotyczy pełnoletnich  uczestników rajdu)

1.Zgłaszam swój udział w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym w dniu 7 czerwca 2014 roku

Imię i nazwisko _____________________________________	

Telefon kontaktowy:    ________________________

Adres zamieszkania:    ______________________________________________________


2. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam*/ się z regulaminem Rodzinnego Rajdu Rowerowego i zobowiązuję się go przestrzegać. 

3.Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym w dniu 7 czerwca 2014 roku.

4.Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się po drogach.

5.Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych organizatora w związku z organizacją rajdu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U.                    z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 



____________________ 			____________________________
                               data                                                                                 podpis uczestnika rajdu
KARTA ZGŁOSZENIA 
udziału w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym 
w dniu 7 czerwca 2014 roku


CZĘŚĆ B  (dotyczy uczestników rajdu do 18-go roku życia)




 Zgłaszam udział mojego dziecka __________________________________________

    lat______w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym  organizowanym w dniu 7 czerwca 2014r.

    Telefon kontaktowy opiekuna dziecka:_________________________

    Adres zamieszkania dziecka:_________________________________________________

    Adres zamieszkania opiekuna dziecka:_________________________________________

	Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam*/ się z regulaminem Rodzinnego Rajdu Rowerowego i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka________________________________ w rajdzie w dniu 7 czerwca 2014 roku.


	Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestnictwo  w rajdzie w dniu 7 czerwca 2014 roku.


	Oświadczam że: **/


	opiekę nad moim dzieckiem w czasie uczestnictwa w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym będę sprawował osobiście.


__________________                                                   _________________________
                   data                                                                              podpis rodzica/ rodzica zastępczego
                                                                                                                  


	na opiekuna mojego dziecka  w trakcie trwania rajdu w dniu 7 czerwca 2014 roku


wyznaczam: ______________________________________________________


           ___________________                                                _________________________
                         data                                                                                 podpis rodzica/ rodzica zastępczego


                                                                                                                   _______________________________
                                                                                                                        podpis opiekuna na czas rajdu
                                                                                                                      










                         					



