KARTA ZGŁOSZENIA
DO OGÓLNOPOLSKIEGO KOLARSKIEGO WYŚCIGU SZOSOWEGO
z okazji Święta 3 maja - Mońki 2017
NAZWISKO: ..............................................................

IMIĘ: ...............................................................

Nr Licencji PZKol lub PESEL (data urodzenia):

PŁEĆ: (NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ)

.....................................................................................
Kod UCI (data urodzenia w formacie RRMMDD)

KOBIETA

MĘŻCZYZNA

.....................................................................................
ADRES: ……………………………...............................
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

KLUB: ..........................................................
.....................................................................

e-mail: ………………………......................................
telefon: ……………………….......................................

KATEGORIA: ……………………………….

Oświadczam że:

-

zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Ogólnopolskiego Kolarskiego Wyścigu Szosowego z okazji Święta 3 maja Mońki 2017 oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, przez
Moniecki Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Białostocka 25, 19-100 Mońki wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia organizowanego wyścigu - nie dłużej niż przez okres trwania w/w imprezy sportowej (podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz.833 z dnia 29 października 1997 r.)

- posiadam badania lekarskie, jestem zdolny do udziału w/w zawodach kolarskich i startuję w nich na własną
odpowiedzialność,
- ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć oraz materiałów filmowych zawierających mój wizerunek
zarejestrowany podczas w/w wyścigu kolarskim zorganizowanym przez Moniecki Ośrodek Kultury na stronie
internetowej ośrodka kultury - www.kulturamonki.pl oraz na profilach społecznościowych zarządzanych przez
Moniecki Ośrodek Kultury tj., Facebook, Twitter, YouTube oraz w innych mediach w celach informacyjnych i
promocyjnych MOK .

………………………………………………………
Data i czytelny podpis zawodnika

W PRZYPADKU OSÓB PONIŻEJ 18 LAT NIE POSIADAJĄCYCH LICENCJI WYMAGANA JEST
ZGODA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH:
Ja, niżej podpisany ........................................................................, zamieszkały w ..................................................
............................................................................., legitymujący się dowodem osobistym nr ....................................,
Oświadczam, że moje dziecko/podopieczny*;………………………………..................................................................
(imię i nazwisko)

-

jest zdrowe i zdolne do udziału w Ogólnopolskim Kolarskim Wyścigu Szosowym z okazji Święta 3 maja - Mońki 2017.

- ponoszę pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania mojego dziecka/podopiecznego*
- jestem świadomy stanu zdrowia mojego dziecka/podopiecznego* i pozwala mu on na aktywny udział
w zawodach kolarskich ze wszystkimi tego konsekwencjami, za co biorę pełną i wyłączną odpowiedzialność
- jestem świadomy zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych i psychicznych jakie wiążą się z jazdą na rowerze i nie będę rościć
wobec Organizatora pretensji w przypadku ewentualnego uszczerbku na zdrowiu lub życiu mojego dziecka/podopiecznego*

-

ponadto oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem w/w wyścigu kolarskiego z okazji Święta 3-maja oraz wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, przez Moniecki Ośrodek Kultury
z siedzibą przy ul. Białostocka 25, 19-100 Mońki wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
organizowanego wyścigu - nie dłużej niż przez okres trwania w/w imprezy sportowej (podstawa prawna: Ustawa z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz.833 z dnia 29 października 1997 r.)

- ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć oraz materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego
dziecka/podopiecznego* zarejestrowanych podczas w/w wyścigu kolarskim zorganizowanym przez Moniecki
Ośrodek Kultury na stronie internetowej ośrodka kultury - www.kulturamonki.pl oraz na profilach społecznościowych
zarządzanych przez Moniecki Ośrodek Kultury tj., Facebook, Twitter, YouTube oraz w innych mediach w celach
informacyjnych i promocyjnych MOK .

…............................................................................................
Data i czytelny podpis rodziców/prawnego opiekuna*
*Niepotrzebne skreślić

