
 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DLA OSOBY PEŁNOLETNIEJ 
V Rajd Rowerowy „Wskocz na rower” - 01.06.2019 r. 

 
Deklaruję swój udział w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym, który odbędzie się w dniu 01.06.2019 r.  

 

Imię i nazwisko:  

Data urodzenia:  

Tel. kontaktowy   

Email:   

(Proszę czytelnie wypełnić wszystkie pola) 

 
 

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją rajdu 

rowerowego nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które 

wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie. Uczestnicy jadą w rajdzie na własna odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą 

odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnik zrzeka się 

prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody 

związanej z rajdem. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do 

organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków 

regulaminu rajdu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w rajdzie. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na to, 

że zdjęcia i nagrania filmowe z Rodzinnego Rajdu Rowerowego mogą być wykorzystane przez organizatora, prasę, 

radio i telewizje. 

 

Swoim podpisem potwierdzam, że zapoznałem/am się ze wszystkimi warunkami regulaminu rajdu oraz wypełniłem 

formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie 

 

Zgodnie z rozporządzeniem 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 takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: „rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679”)    wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów w celu organizacji i 

przeprowadzenia rajdu rowerowego. Obejmujących czynności takie jak: rejestracja uczestników i losowanie 

upominków, oraz oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

Zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych.   

 
 

 

.....√................................................................................................. 
 (data i czytelny pełnoletniego uczestnika) 

 
 

 


