
    GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA

KARTA ZGŁOSZENIA
NA

XII MIĘDZYNARODOWY ROZTOCZAŃSKI RAJD ROWEROWY
26 maja 2017 r. – 27 maja 2018 r.

1. Nazwisko ..........................................................................................................................

2. Imię (imiona) ....................................................................................................................

3. Data i miejsce urodzenia ...................................................................................................

4. Adres korespondencyjny ...................................................................................................

      tel. kontaktowy ...............................................................

5. Nr PESEL ........................................................................

6. Seria i numer paszportu (w przypadku wyjazdu na Ukrainę) ...........................................

7. Rezerwacja noclegu 20.V.2017 r./21.V.2017 r. -  TAK* / NIE*

8. Udział w Rajdzie na Ukrainę w dniu 20.V.2017 r. -  TAK* / NIE*

             Oświadczam, że zapoznałem się^ zapoznałam się^ z Regulaminem XI  

Międzynarodowego Roztoczańskiego Rajdu Rowerowego  i będę go przestrzegał^, 

przestrzegała^.

                                                                                                   ........................................................

                                                                                                      (Czytelny podpis zgłaszającego)

    

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Gminna Bibliotekę Publiczną, Centrum Promocji  Kultury i Turystyki, Urzędu

Miejskiego w Lubyczy Królewskie mojego wizerunku utrwalonego podczas XII Międzynarodowego Roztoczańskiego

Rajdu Rowerowego  w dniu 26-27 maja 2017 którego byłam/em uczestnikiem, na stronie internetowej w/w instytucji,

celem opublikowania fotorelacji z przebiegu  Rajdu.

Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich

danych oraz ich poprawienia.

                                                                                                     ........................................................

                                                                                                      (Czytelny podpis zgłaszająceg



 * - odpowiednio zakreślić kółkiem.
^ - właściwe podkreślić.

           
                                                                                         GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA

KARTA ZGŁOSZENIA- OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
NA

XI MIĘDZYNARODOWY ROZTOCZAŃSKI RAJD ROWEROWY
20 maja 2017 r.- 21 maja 2018 r.

 1. Nazwisko ..........................................................................................................................

2. Imię (imiona) ....................................................................................................................

3. Data i miejsce urodzenia ...................................................................................................

4. Adres korespondencyjny –rodziców/ opiekunów..............................................................

      tel. kontaktowy ...............................................................

5. Nr PESEL ........................................................................

6. Seria i numer paszportu (w przypadku wyjazdu na Ukrainę) ...........................................

7. Rezerwacja noclegu 20.V.2017 r./ 21.V.2017 r. -  TAK* / NIE*

8. Udział w Rajdzie na Ukrainę w dniu 20.V.2017 r. -  TAK* / NIE*

             Oświadczam, że zapoznałem się^ zapoznałam się^ z Regulaminem XI  
Międzynarodowego Roztoczańskiego Rajdu Rowerowego  i będę go przestrzegał^, 
przestrzegała^.
                                                                      .......................................................................................   
                                                                       (Czytelne podpisy rodziców lub prawnych opiekunów) 

Zobowiązuję się do sprawowania całkowitej opieki nad
.............................................................................................................................................................
                                    ( Nazwisko i imię osoby niepełnoletniej– stopień pokrewieństwa)
- podczas trwania Rajdu w dniach 20.V.2017 r. – 21.V.2017 r.

                                                                                                      ........................................................
                                                                                                                 (Czytelny podpis)
     Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
                                                                                                               
.............................................................................................................................................................
( Nazwisko i imię osoby niepełnoletniej – stopień pokrewieństwa)



 przez Organizatorów XI Międzynarodowego Roztoczańskiego Rajdu Rowerowego dla potrzeb 
Rajdu – art.23 ust.1. ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.  Dz. U.     
z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).

                                                                ................................................................................................

                                                                       (Czytelne podpisy rodziców lub prawnych opiekunów) 

* - odpowiednio zakreślić kółkiem.
^ - właściwe podkreślić.


