Załącznik do Regulaminu
Rodzinnego Rajdu Rowerowego

KARTA ZGŁOSZENIA
NA RODZINNY RAJD ROWEROWY – 11 WRZESIEŃ 2021
(dla osób niepełnoletnich i pełnoletnich)

W przypadku osoby niepełnoletniej kartę zgłoszenia musi wypełnić rodzic lub opiekun prawny.
Karta jest ważna w momencie uzupełnienia wszystkich danych oraz złożenia podpisu
DANE UCZESTNIKA
Nazwisko i imię:
Data urodzenia:
Adres zamieszkania:
Numer telefonu do kontaktu:
DANE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO (wypełnić w przypadku osób niepełnoletnich)
Nazwisko i imię:
Numer telefonu do kontaktu:

Zgłaszam uczestnictwo mojego dziecka / swoje uczestnictwo* w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym
w terminie 11 września 2021 r.
Oświadczam również, że biorę pełną odpowiedzialność za udział mojego dziecka/ swój udział
w Rajdzie oraz ponoszę pełną odpowiedzialność prawną i materialną za ewentualne szkody powstałe
w czasie trwania rajdu.
Oświadczam, że nie mam/ dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
w ww. rajdzie.
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 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. 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 telewizję.

Swoim podpisem potwierdzam, że zapoznałem/am się ze wszystkimi warunkami regulaminu rajdu
i akceptuję jego treść oraz wypełniłem/am formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb
organizacji Rodzinnego Rajdu Rowerowego.
.........................................................................................................
(data i czytelny podpis)

* niewłaściwe skreślić

