
DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

W I WARECKIM RAJDZIE ROWEROWYM 

01.05.2019r. 

 

1. Dane osobowe uczestnika rajdu:  
 Imię i nazwisko: 

………………………………………………………………………………… 

 Imię i nazwisko opiekuna (w przypadku osób niepełnoletnich): 

…………………………………………………………………………………. 

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

………………………………………………………………………………… 

 Nr telefonu: …………………………………………………………................ 

 Adres e-mail…………………………………………………………………… 

 Parafia:………………………………………………………………………… 

 Opłata………………………………………………………………………….. 

 

2. Oświadczam że:  

 Zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Rajdu, akceptuję jego 

postanowienia i zobowiązuję się je przestrzegać. 

 Biorę udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i zobowiązuję się do 

zachowania w sposób niezagrażający innym uczestnikom. 

 Nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w imprezie. 

 

3. Wyrażam zgodę:  

na przetwarzanie moich danych osobowych oraz udostępnianie wizerunku 

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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach niezbędnych do udziału  

w I Wareckim Rajdzie Rowerowym organizowanym przez parafię pw. św. 

Mikołaja Biskupa w Warce oraz Sklep Rowerologia. 

 

4. Uwagi: 

……………………………………………………………………………… 

 

     Data                  Podpis Uczestnika Rajdu  

……………………………    …………………………………… 
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