
KARTA ZGŁOSZENIA 
udziału w VIII Rajdzie Rowerowym po Wrzosowej Krainie o puchar 

Proboszcza Parafii pw. WNMP”

24 września 2022 roku

Wybrana trasa:……………………………………………………………………………

CZĘŚĆ A– wypełnia uczestnik rajdu

1. Zgłaszam  swój  udział  w  VIII  Rajdzie  Rowerowym  po  Wrzosowej  Krainie  o  puchar

Proboszcza Parafii pw. WNMP 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………….

Data urodzenia…………………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy:    ……………………………………………………………………

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania:    ……………………………………………………………………..

2. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam*/ się z regulaminem VIII Rajdu Rowerowego po
Wrzosowej Krainie o puchar Proboszcza parafii pw. WNMP.

3. Oświadczam,  że  stan  zdrowia  pozwala  mi  na  uczestnictwo  w  rajdzie  rowerowym
w dniu 24 września 2022 r.

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

5. Oświadczam, że posiadam kartę rowerową.**/

6. W razie nieszczęśliwego wypadku należy powiadomić:

……………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko osoby, stopień pokrewieństwa, telefon kontaktowy

7.  Wyrażam  zgodę  na  wykorzystanie  i  przetwarzanie  danych  osobowych  (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 (ogólne
rozporządzenie  o ochronie danych,  zwane także RODO) przez organizatorów na potrzeby
rajdu  i  podmioty  współpracujące  do  celów  organizacyjnych.  Administratorem  danych
osobowych jest  Parafia p.w. Wniebowzięcia  Najświętszej  Marii  Panny w Przemkowie,  ul.
Ratuszowa  6,  59-170  Przemków  oraz  Burmistrz  Przemkowa,  Plac  Wolności  25,  59-170
Przemków,  kontakt  z  inspektorem  ochrony  danych:  iod@bhpex.pl.  Dane  osobowe  będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia rajdu.  Podanie danych osobowych jest  dobrowolne.
Każdej osobie przysługuje prawo do treści danych i możliwości ich poprawienia.

8.  Akceptacja  regulaminu  oznacza  jednoczesną  zgodę  na  fotografowanie  uczestników
podczas rajdu i dalsze nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku w celach promocyjnych
przez organizatora i instytucje którym organizator udzieli zgodę na wykonywanie zdjęć.

………………………………….. ……………………………………..
data                                                                               podpis uczestnika rajdu

_______________________________________________________________________________

*/ niepotrzebne skreślić
**/ pełnoletni uczestnik rajdu przekreśla pkt 5 w części A
***/ w przypadku, gdy opiekunem podczas rajdu będzie  rodzic pkt 3  w części B należy przekreślić

Pełnol
etni

uczest
nik

rajdu
wypeł

nia
tylko
część

A
karty
zgłosz
enia.

Uczes
tnik

niepeł
noletn

i
dostar

cza
kartę

zgłosz
enia

wypeł
nioną

w
części
A, B i

C.



CZĘŚĆ B – wypełnia rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika rajdu

1.  Ja,  niżej  podpisany/podpisana*/  …………………………………………………………..
oświadczam,  że  zapoznałem/zapoznałam*/ się  z  regulaminem VIII  Rajdu Rowerowego po
Wrzosowej  Krainie  o  puchar  Proboszcza  parafii  p.w.  WNMP  
i wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki  ……………………………………….……….
w rajdzie w dniu 24 września 2022 r.

2.  Oświadczam,  że  stan  zdrowia  mojego  syna/mojej  córki*/ pozwala  na  uczestnictwo  
w rajdzie w dniu 24 września 2022 r.

3. Oświadczam, że wyznaczam na opiekuna mojego syna/mojej córki*/ w trakcie trwania rajdu
w dniu 24 września 2022 r. Pana/Panią*/…………………………………………...***/

4. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am  się z Regulaminem zawodów i w pełni go
akceptuję oraz, że niepełnoletni startuje w zawodach wyłącznie na moją odpowiedzialność.
Wyrażam  zgodę  na  wykorzystanie  i  przetwarzanie  danych  osobowych  (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 (ogólne
rozporządzenie  o ochronie danych,  zwane także RODO) przez organizatorów na potrzeby
zawodów i  podmioty  współpracujące  do  celów organizacyjnych.  Administratorem danych
osobowych jest  Parafia p.w. Wniebowzięcia  Najświętszej  Marii  Panny w Przemkowie,  ul.
Ratuszowa  6,  59-170  Przemków  oraz  Burmistrz  Przemkowa,  Plac  Wolności  25,  59-170
Przemków, kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@przemkow.pl. Dane osobowe będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia rajdu.  Podanie danych osobowych jest  dobrowolne.
Każdej osobie przysługuje prawo do treści danych i możliwości ich poprawienia. 

5.  Potwierdzam  zgodność  ze  stanem  faktycznym  oświadczeń  złożonych  przez  mojego
syna/moją córkę*/ w CZĘŚCI A karty zgłoszenia.

…………………………….. ………………………………………..
data                                                                 podpis rodzica/opiekuna prawnego

_______________________________________________________________________________

*/ niepotrzebne skreślić
**/ pełnoletni uczestnik rajdu przekreśla pkt 5 w części A
***/ w przypadku, gdy opiekunem podczas rajdu będzie  rodzic pkt 3  w części B należy przekreślić
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CZĘŚĆ C – wypełnia opiekun niepełnoletniego uczestnika rajdu

Ja,  niżej  podpisany/podpisana*/  ………………………………………………………………
oświadczam, że:

1. zapoznałem/zapoznałam*/ się z regulamin VIII Rajdu Rowerowego po Wrzosowej Krainie
o puchar Proboszcza parafii pw. WNMP i będę jego uczestnikiem,

2. w czasie trwania rajdu w dniu 24 września 2022 r. sprawować będę całkowitą opiekę nad
nieletnim …………………………………………………

3. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am  się z Regulaminem zawodów i w pełni go
akceptuję oraz, że niepełnoletni startuje w zawodach wyłącznie na moją odpowiedzialność.
Wyrażam  zgodę  na  wykorzystanie  i  przetwarzanie  danych  osobowych  (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 (ogólne
rozporządzenie  o ochronie danych,  zwane także RODO) przez organizatorów na potrzeby
zawodów i  podmioty  współpracujące  do  celów organizacyjnych.  Administratorem danych
osobowych jest  Parafia p.w. Wniebowzięcia  Najświętszej  Marii  Panny w Przemkowie,  ul.
Ratuszowa  6,  59-170  Przemków  oraz  Burmistrz  Przemkowa,  Plac  Wolności  25,  59-170
Przemków, kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@przemkow.pl. Dane osobowe będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia rajdu.  Podanie danych osobowych jest  dobrowolne.
Każdej osobie przysługuje prawo do treści danych i możliwości ich poprawienia. 

…………………………… …………………………………………
data                                                                               podpis opiekuna 

niepełnoletniego uczestnika rajdu

_______________________________________________________________________________

*/ niepotrzebne skreślić
**/ pełnoletni uczestnik rajdu przekreśla pkt 5 w części A
***/ w przypadku, gdy opiekunem podczas rajdu będzie  rodzic pkt 3  w części B należy przekreślić
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	KARTA ZGŁOSZENIA

