KARTA ZGŁOSZENIA
XIV Zawody na Orientację
o Puchar Dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury
Las Czepiński, 8 czerwca 2019 r.

CZĘŚĆ A (wypełnia uczestnik rajdu, także niepełnoletni)
1. Zgłaszam swój udział w rajdzie XIV Zawody na Orientację o Puchar Dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury organizowanym
dn. 8.06.2019r. w Lesie Czepińskim k. Gryfina.

imię i nazwisko: ________________________________________________________________________ wiek: ________

kontaktowy numer telefonu: ___________________________________________________________________________

adres zamieszkania: __________________________________________________________________________________

Pełnoletni uczestnik rajdu wypełnia tylko część A karty zgłoszenia.
Osoba niepełnoletnia dostarcza kartę zgłoszenia wypełnioną w częściach A, B i C.

2. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z regulaminem rajdu i zobowiązuję się go przestrzegać.
3. Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w rajdzie organizowanym dn. 8.06.2019 r.
4. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i umiejętności, by brać udział w rajdzie.
5. W razie nieszczęśliwego wypadku należy powiadomić:

__________________________________________________________________________________________
imię i nazwisko osoby, stopień pokrewieństwa, telefon kontaktowy

6. (Dotyczy jedynie uczestników od 16. roku życia)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gryfiński Dom Kultury w związku z organizacją rajdu oraz wykorzystanie mojego imienia i nazwiska w informacjach dotyczących wyników rajdu, które pojawią się
w mediach zewnętrznych i wewnętrznych organizatora. Potwierdzam, że zapoznałam/-em się z treścią klauzuli, w tym z
informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz prawie dostępu do treści, a także prawie do ich
poprawiania (załącznik nr 2).

________________________________________________________________________________
data i czytelny podpis uczestnika rajdu

7. (Dotyczy jedynie uczestników od 16. roku życia)
Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na wykorzystanie mojego
wizerunku (fotografii) z przebiegu rajdu przez Gryfiński Dom Kultury w związku z jego promocją, które pojawią się w mediach zewnętrznych i wewnętrznych organizatora. Niewyrażenie tej zgody nie ma wpływu na udział w rajdzie.

________________________________________________________________________________
data i czytelny podpis uczestnika rajdu

CZĘŚĆ B (wypełnia rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika rajdu)
1. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z regulaminem XIV Zawodów na Orientację o Puchar Dyrektora Gryfińskiego Domu
Kultury i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w rajdzie organizowanym dn. 8.06.2019r.

__________________________________________________________________________________________
imię i nazwisko dziecka

2. Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka/podopiecznego pozwala na uczestnictwo w rajdzie organizowanym dn.
8.06.2019r.
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3. Oświadczam, że wyznaczam na opiekuna mojego dziecka/podopiecznego w trakcie rajdu organizowanego dn. 8.06.2019r.
panią/pana:

__________________________________________________________________________________________
(imię i nazwisko opiekuna podczas rajdu)

4. Potwierdzam zgodność oświadczeń złożonych przez moje dziecko/mojego podopiecznego w CZĘŚCI A karty zgłoszenia ze
stanem faktycznym.
5. (Dotyczy jedynie uczestników do 16. roku życia)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego przez Gryfiński Dom
Kultury w związku z organizacją rajdu oraz wykorzystania jego imienia i nazwiska w informacjach dotyczących wyników
rajdu na stronie w mediach zewnętrznych i wewnętrznych organizatora. Potwierdzam, że zapoznałam/-em się z treścią
klauzuli, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści, a także
prawie ich poprawiania (załącznik dostępny na stronie www.gdk.com.pl).

___________________________________________________________________________________
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

6. (Dotyczy jedynie uczestników do 16. roku życia)
Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) wykorzystanie wizerunku
mojego dziecka/podopiecznego przez Gryfiński Dom Kultury z przebiegu rajdu w związku z jego promocją w mediach
zewnętrznych i wewnętrznych organizatora. Niewyrażenie tej zgody nie ma wpływu na udział w rajdzie.

___________________________________________________________________________________
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

CZĘŚĆ C (wypełnia opiekun niepełnoletniego uczestnika w czasie rajdu)
Oświadczam, że:
1) zapoznałam/-em się z regulamin rajdu XIV Zawody na Orientację o Puchar Dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury,
2) będę ich uczestnikiem,
3) podczas rajdu organizowanego dn. 8.06.2019r. będę sprawować całkowitą opiekę nad nieletnim.

_______________________________________________________________________________________
data i czytelny podpis opiekuna niepełnoletniego uczestnika rajdu

CZĘŚĆ D (wypełnia organizator)

Dopuszczam /nie dopuszczam (niepotrzebne skreślić) zgłoszonego uczestnika do udziału w XIV Zawodach
na Orientację o Puchar Dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury organizowanych dn. 8.06.2019r.

___________________________________
podpis kierownika rajdu
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