KARTA ZGŁOSZENIA
GRAND PRIX JANIKOWA w 2019 roku/edycja składa się z 4 zawodów/
Deklaruję swój udział w GRAND PRIX JANIKOWA, które odbędzie się w 2019 roku.
OSOBA PEŁNOLETNIA
UWAGA! Poniższe dane uzupełnia osoba pełnoletnia biorąca udział w zawodach.

Imię i nazwisko uczestnika:

Wiek:

…………………………………………………………………………………………………….

………………………………..

Płeć (właściwe zakreślić):
K
M

Adres e-mail/nr telefonu:
………………………………………………………………………………………………….

DYSCYPLINA: (właściwe zakreślić)

BIEG

NORDIC WALKING

OSOBA/Y NIEPEŁNOLETNIA/E
Deklaruję udział osoby/bądź osób/ niepełnoletniej/nich w GRAND PRIX JANIKOWA, będącej pod moją opieką.

1. Imię i nazwisko uczestnika niepełnoletniego:

Wiek:

…………………………………………………………………………………………………….

………………………………..

Nazwa przedszkola/szkoły:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
KATEGORIA (właściwe zakreślić)
Przedszkolak

Uczeń kl. I-III

Uczeń kl. IV-VI

2. Imię i nazwisko uczestnika niepełnoletniego:
…………………………………………………………………………………………………….

Uczeń kl. VII-VIII,
gimnazjum
Wiek:
………………………………..

Nazwa przedszkola/szkoły:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Przedszkolak

KATEGORIA (właściwe zakreślić)
Uczeń kl. I-III
Uczeń kl. IV-VI

Uczeń kl. VII-VIII,
gimnazjum

Organizator oraz wszystkie osoby z nim współpracujące przy obsłudze GRAND PRIX JANIKOWA nie ponoszą
odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie
lub po odbytych zawodach. Uczestnicy biorą udział w Grand Prix na własną odpowiedzialność. Przez akceptację
niniejszej deklaracji uczestnik zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku
lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz
warunków Regulaminu GRAND PRIX. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w rajdzie mojego dziecka. Osoby
niepełnoletnie pozostają pod wyłączną opieką swoich rodziców, bądź opiekunów prawnych. Przyjmuję do wiadomości i
wyrażam zgodę na to, że materiały filmowe z zawodów mogą być wykorzystane przez organizatora, prasę, radio i
telewizje.
Swoim podpisem potwierdzam, że zapoznałem/am się ze wszystkimi warunkami regulaminu oraz wypełniłem formularz
zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji GRAND
PRIX JANIKOWA, 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 i czytelny podpis pełnoletniego uczestnika, bądź opiekuna prawnego:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

