
II GMINNY RAJD ROWEROWY 

15 SIERPNIA 2021  
 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 
 
Nazwisko……………………………………………………… 
 
Imię…………………………………………………………… 

 

Data urodzenia………………………………………………… 

 

Rozmiar kamizelki S / M / L / XL (WŁAŚCIWE ZAKREŚLIĆ) 

 

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/ mojego syna ………………………

……...………………….…….…………….……………………………. 

w II GMINNYM RAJDZIE ROWEROWYM organizowanym w gminie 

Rybno dnia 15 sierpnia 2021r. (dystans- ok. 30 km). 

 

Oświadczam, że dziecko bierze udział w rajdzie rowerowym na moją 

odpowiedzialność oraz nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do 

uczestnictwa w w/w rajdzie. 

 

W przypadku, gdy moje dziecko nie ma w dniu rajdu ukończonego 15. roku 

życia, dziecko podczas rajdu będzie pod moją opieka lub drugiego 

rodzica/opiekuna prawnego.  
 
Zapoznałem/am się z regulaminem rajdu i w pełni go akceptuję. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz 

wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. 
 
Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści danych 

mojego dziecka oraz ich poprawiania. 

 

……………………… 
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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