Zgłoszenie udziału w Rajdzie Rowerowym „Szlakiem Naszej Historii”
Kuryłówka – Jastrzębiec – Brzyska Wola
w dniu 2 czerwca 2019 roku

CZĘŚĆ A – wypełnia uczestnik rajdu
1. Zgłaszam swój udział w Rajdzie Rowerowym „Szlakiem Naszej Historii ” organizowanym w dn. 2 czerwca 2019 r.
Imię i nazwisko __________________________________________________________
Wiek (w przypadku osoby niepełnoletniej) _________

Rozmiar koszulki ________

Telefon kontaktowy: _____________________________________________________
2. Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w rajdzie rowerowym w dniu 2 czerwca 2019 r.
3. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i umiejętność poruszania się rowerem po drogach.
4. Biorę udział w wyścigu na własną odpowiedzialność i ponoszę odpowiedzialność prawną za wszystkie szkody
wyrządzone przez siebie.
W razie nieszczęśliwego wypadku należy powiadomić:
___________________________________________________________
imię i nazwisko osoby, stopień pokrewieństwa, telefon kontaktowy

5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych
organizatora w związku z organizacją wyścigu, 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

CZĘŚĆ B – wypełnia rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika rajdu
1.

Ja, niżej podpisany/podpisana/ ______________________________________________ oświadczam,
że wyrażam zgodę na udział _____________________________________ w rajdzie rowerowym
w dniu 2 czerwca 2019 r.

2. Oświadczam , że dziecko jest ubezpieczone i stan jego zdrowia pozwala na uczestnictwo w rajdzie
w dniu 2 czerwca 2019 r.
3. Jako rodzic lub opiekun prawny oświadczam, że dziecko startuje w rajdzie na moją odpowiedzialność
i pod opieką __________________________________________ (imię i nazwisko)
4. Potwierdzam zgodność ze stanem faktycznym oświadczeń złożonych przez osobę w CZĘŚCI A karty
zgłoszenia.

____________________
data

___________________________
podpis rodzica/opiekuna prawnego

załącznik nr 1

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych
danych oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych /danych osobowych mojego dziecka* w
zakresie: imię i nazwisko (w przypadku nieletnich także imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego),wiek, numer telefonu, w
celu uczestnictwa w IV Rajdzie Rowerowym „Szlakiem Naszej Historii”” organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w
Kuryłówce.
*niepotrzebne skreślić

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
Wyrażam/ nie wyrażam* zgodę na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Gminny Ośrodek Kultury
w Kuryłówce mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka* w formie fotografii, nagrań lub innych form utrwalenia dla celów
związanych z promocją działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce.
Wizerunek będzie rozpowszechniany wyłącznie w materiałach promocyjnych na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury
w Kuryłówce oraz na fanpage GOK na facebooku.
*niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie internetowej
www.gokkurylowka.pl oraz tablicy informacyjnej w budynku GOK.

...........................................................................................................................................................................
(data i miejscowość)

(podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego)

