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ZGŁOSZENIE  
(WIEK UCZESTNIKA DO 18 LAT) 
DO III TERENOWEGO RAJDU ROWEROWEGO:  

„RAJD ROWEROWY SZLAKAMI TURYSTYCZNYMI REGIONU MROGI” 

„TOUR DE MROGA” 
 

Imię i nazwisko uczestnika …………………………………………………………………………………………………….. 

Data urodzenia …………………………………………………… Wiek ………………………………………………………. 

Adres zamieszkania   ……………………………………………………………………………………………………………… 

Nr tel. ……………………………................... E-mail …………………………………………………………………………. 

Pesel (w celu ubezpieczenia uczestnika) ………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego ………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania opiekuna  ..……………………………………………………………………………………………… 

Nr tel. ……………………………................... E-mail …………………………………………………………………………. 

 

Pola dotyczące uczestników poniżej 15 lat: 

Imię i nazwisko osoby jadącej w rajdzie jako opiekun …............................................................. 

Nr tel. osoby jadącej w rajdzie jako opiekun …………………………..……………………………................... 

 

Informuję, że: 

- wybieram trasę:  

□ 90 (dystans około 87 km)*     □ 45 (dystans około 46 km)*   □ 20 (dystans około 21 km)* 

* organizator zastrzega sobie możliwość korekty trasy i zmiany jej długości  



 

- uczestnik posiada podstawową wiedzę z zakresu przepisów o ruchu drogowym                               

 □ TAK            □ NIE 

- uczestnik posiada sprawny technicznie rower wyposażony w niezbędne akcesoria 

□ TAK             □ NIE 

- uczestnik nie posiada żadnych przeciwwskazań lekarskich do podjęcia aktywności fizycznej  

□ NIE POSIADA PRZECIWWSKAZAŃ 

 

Oświadczenia opiekuna prawnego: 

 

Oświadczam, że: 

Ja (imię i nazwisko) ………………………………………………………………………….. legitymujący/a się 

dowodem osobisty o nr………………………………. oświadczam, iż przed przystąpieniem do III 

TERENOWEGO RAJDU ROWEROWEGO „RAJD ROWEROWY SZLAKAMI TURYSTYCZNYMI 

REGIONU MROGI” szczegółowo zapoznałem/łam uczestnika ………………………………………………… 

z regulaminem rajdu – uczestnik i opiekun prawny akceptują warunki regulaminu, a także 

akceptują ogólne warunki ubezpieczenia OC i NNW - jakim zostanie objęty uczestnik 

imprezy. 

 

Oświadczam, że: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru i uczestnictwa w rajdzie oraz niezbędnego 

ubezpieczenia (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust 

Nr 133 poz. 883) 
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Oświadczam, że: 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku – utrwalonego w czasie trwania imprezy: „RAJD 

ROWEROWY SZLAKAMI TURYSTYCZNYMI REGIONU MROGI” – w mediach elektronicznych:  

    - strona internetowa: www.mrogapoleca.pl 

    - profil społecznościowy facebook: LGD Stowarzyszenie Mroga 

celem promocji realizowanego przedsięwzięcia.  

 

 
……….………..............…………………………………………………… 

     /DATA I CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO/ 
 
 

 

http://www.mrogapoleca.pl/

