XI KOCIEWSKI RAJD ENDURO
Świecie 02.10.2021r.

(Załącznik do regulaminu)

KARTA ZGŁOSZENIA
NUMER STARTOWY: ………………………………………………………………………………………………..(WYPISUJE ORGANIZATOR)
IMIĘ I NAZWISKO UCZETNIKA: ………………………………………………………………………………………………………………………….
PESEL: ………………………………………………………………………

ROZMIAR:

S □ , M □ , L □ , XL x , XXL □

ADRES ZAMIESZKANIA: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NUMER TELEFONU: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ADRES EMAIL: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
MARKA I MODEL MOTOCYKLA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NUMER REJESTRACYJNY POJAZDU: ………………………………………………………………………………………………………………….
POJEMNOŚĆ SILNIKA: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
OŚWIADCZENIE
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją XI KOCIEWSKIEGO RAJDU ENDURO nie
ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie.
Oświadczam, że:
- startuję na własna odpowiedzialność i poniosę odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie poczynione przez siebie szkody,
- nie mam przeciwskazań zdrowotnych do startu w zawodach sportowych rangi ENDURO,
- w razie wypadku nie będę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora,
- będę przestrzegał zaleceń służb medycznych w związku z COVID-19 oraz służb porządkowych i warunków regulaminu,
- potwierdzam zapoznanie się z wszystkimi warunkami regulaminu rajdu oraz fakt, że wypełniony formularz zgłoszeniowy jest zgodny ze stanem
faktycznym.
- wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez o.i.o. na potrzeby XI Kociewskiego Rajdu Enduro.
Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję.
Zezwalam na przetwarzanie ww. danych na potrzeby XI Kociewskiego Rajdu Enduro.
Zgodnie z Ustawą RODO:
Podstawa Prawna Artykuł 6
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
Zgadzam się z warunkami uczestnictwa określonymi w Regulaminie i zgłaszam swoje uczestnictwo.

DATA
………………………………

PODPIS UCZESTNIKA
……………………………………………………….

