
_______________________________________________________________________________ 

*/ 
niepotrzebne skreślić

 

**/ 
w przypadku, gdy opiekunem podczas rajdu będzie rodzic lub opiekun prawny pkt. 3 w części B należy 

przekreślić 

 

KARTA ZGŁOSZENIA  
udziału w VI Rekreacyjnym Rajdzie Rowerowym „Błękitna Wstęga”  

organizowanym przez Stowarzyszenie „Pegaz”, 
w dniu 29 (sobota) sierpnia 2020 roku 

 
CZĘŚĆ A – wypełnia uczestnik rajdu 

 

Zgłaszam swój udział w VI Rekreacyjnym Rajdzie Rowerowym „Błękitna Wstęga” 

1. Organizowanym w dniu  29 sierpnia 2020 roku  
 
Imię i nazwisko ..................................................................................................................  

 
Data urodzenia DD-MM-RRRR 
 

Telefon kontaktowy:    ................................................................................................................. 
 
Adres zamieszkania:   ................................................................................................................. 

 
2. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z regulaminem Rajdu i zobowiązuję się go 

przestrzegać.  
 

3. Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w ww. Rajdzie. 
 

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

5. Oświadczam, że posiadam kartę rowerową lub inny dokument uprawniający do poruszania 
się po drogach publicznych. 

 
6. W razie nieszczęśliwego wypadku należy powiadomić: 

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

imię i nazwisko osoby, stopień pokrewieństwa, telefon kontaktowy 
 

7. Mój rozmiar koszulki ………………. (proszę wybrać S, M, L, XL, XXL) 
 
Zgadzam się na wykonanie zdjęć z moim wizerunkiem oraz na wielokrotne i nieograniczone w czasie 
rozpowszechnianie tych lub uzyskanych ode mnie zdjęć z moim wizerunkiem przez Stowarzyszenie 
„Pegaz”. Wizerunek, o którym tu mowa zawsze wykorzystywany będzie w celach związanych z 
działalnością Stowarzyszenie „Pegaz” lub podmiotów z nim współpracujących. Zgoda na 
rozpowszechnianie obejmuje także inne wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę, przetwarzanie, przekaz i 
powielanie na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 
 
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, datę 
urodzenia, nr telefonu podanego jako kontaktowy w związku z uczestnictwem w rajdzie. Jednocześnie 
oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, że administratorem ww. danych oraz wizerunku jest 
Stowarzyszenie "Pegaz” oraz że mam prawo wglądu w swoje dane i możliwość ich poprawiania. 
Ponadto zostałem/-am poinformowany/-a, że podanie danych ma charakter dobrowolny, ale 
niezbędny do udziału w ww. przedsięwzięciu. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i 
nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych, a zgodę powyższą udzielam w pełni świadomie. 
 
 
 

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

Data 
...................................................... 

Czytelny podpis uczestnika rajdu 
 

           

  

Pełnoletni 

uczestnik 

rajdu 

wypełnia 

tylko część A 

karty 

zgłoszenia. 

Uczestnik 

niepełnoletni 

dostarcza 

kartę 

zgłoszenia 

wypełnioną w 

części A, B i 

C. 

 



_______________________________________________________________________________ 

*/ 
niepotrzebne skreślić

 

**/ 
w przypadku, gdy opiekunem podczas rajdu będzie rodzic lub opiekun prawny pkt. 3 w części B należy 

przekreślić 

CZĘŚĆ B – wypełnia rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika rajdu 
 

1. Ja, niżej podpisany/podpisana .................................................................................................... 
oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem VI Rekreacyjnego Rajdu 
Rowerowego „Błękitna Wstęga” i wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki 
.......................................................................... w rajdzie w dniu 29 sierpnia 2020 r. 
 

2. Oświadczam, że stan zdrowia mojego syna/mojej córki pozwala na uczestnictwo w ww. 
rajdzie. 

 
3. Oświadczam, że wyznaczam na opiekuna mojego syna / mojej córki w trakcie trwania Rajdu 

w dniu 29 sierpnia 2020 roku ...................................................................................................
**/

 
 

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

 
 
 

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

data 
............................................................. 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 
 
 
 

 
CZĘŚĆ C – wypełnia opiekun niepełnoletniego uczestnika rajdu 

 
      Ja, niżej podpisany/podpisana

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

      oświadczam, że: 

1) zapoznałem/-łam się z regulaminem VI Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego „Błękitna 
Wstęga”,  

2) będę jego uczestnikiem, 

3) w czasie trwania ww. Rajdu sprawować będę całkowitą opiekę nad nieletnim  
 
      ......................................................................................................................... 

 
 
 
 
 

................................................. 
Data 

................................................. 
Czytelny podpis opiekuna niepełnoletniego 

uczestnika rajdu 
 

 
      

 

Pełnoletni 

uczestnik 

rajdu 

wypełnia 

tylko część 

A karty 

zgłoszenia. 

Uczestnik 

niepełnoletni 

dostarcza 

kartę 

zgłoszenia 

wypełnioną 

w części A, 

B i C. 

 


