
 

  
                                                                                                                                                                      

Gdańsk, dnia 26.08.2017r.    
                                                     Karta zgłoszeniowa /Entry Form/ 

                                                       Prolog „ Chód z Listonoszem”    

   

 Nazwisko /Last Name/ …………………………………………………………..  

 Imię /Ferst name/ …………………………………………. 

. 

Data urodzenia ………………………………                                                                          Płeć /sex/                  K/M 

 

Kraj- Klub / Coutry-club/ ………………………………………………………….. 

                                                     

 

.    Pełny adres /Adress of living/ …………………………….…………. ……………             Telefon kom./Mobile/ ………………………     

     Oświadczam ,że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jestem zdolny/a do udziału w zawodach na własną odpowiedzialność.  

 

 

                                                                                                    Podpis/ Signature …………………………………… 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w kuponie zgłoszeniowym /zgodnie z ustawą z dnia 29.08 .1997r o 

ochronie danych osobowych Dz.Ust.nr 133/ przez Klub Lekkoatletyczny „LECHIA” Gdańsk do celów marketingowych i jego sponsorów. Podane 

dane są prawdziwe i są mi znane przepisy art.233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem biegu, który dostępny jest na stronie www.biegdominika.com i akceptuję jego treść.              

Oświadczam, że zapoznałem/ am się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia OC i NW 52 Międzynarodowego Festiwalu Chodu Puchar Poczty  

Polskiej 26.08.2017. 

 

                                                                                                      Podpis/Signature……………………………………. 

 

 

 

 

 

  
                                                                                                                                                                      

Gdańsk, dnia 26.08.2017r.            

                                                      Karta zgłoszeniowa /Entry Form/ 

                                                       Prolog „ Chód z Listonoszem” 

 

 

 Nazwisko /Last Name/ …………………………………………………………..                                                      
     Imię /Ferst name/ ………………………………………….. 

 

     Data urodzenia ………………………………                                                                        Płeć /sex/              K/M 

                                               
    Kraj- Klub / Coutry-club/ ……………………………………………………….. 

 

    Pełny adres /Adress of living/ …………………………….………………………                Telefon kom./Mobile/ ……………………… 

    Oświadczam ,że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jestem zdolny/a do udziału w zawodach na własną odpowiedzialność.  

 

 

                                                                                                    Podpis/ Signature …………………………………… 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w kuponie zgłoszeniowym /zgodnie z ustawą z dnia 29.08 .1997r o 

ochronie danych osobowych Dz.Ust.nr 133/ przez Klub Lekkoatletyczny „LECHIA” Gdańsk do celów marketingowych i jego sponsorów. Podane 

dane są prawdziwe i są mi znane przepisy art.233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem biegu, który dostępny jest na stronie www.biegdominika.com i akceptuję jego treść. 

Oświadczam, że zapoznałem/ am się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia OC i NW 52 Międzynarodowego Festiwalu Chodu Puchar Poczty 

Polskiej 26.08.2017. 

 

                                                                                                      Podpis/Signature……………………………………. 

52. Międzynarodowy Festiwal Chodu 

Puchar Poczty Polskiej 

Gdańsk , 26 sierpnia 2017r. 

        

  

52. Międzynarodowy Festiwal Chodu 

Puchar Poczty Polskiej 

Gdańsk , 26 sierpnia 2017r. 

        

  

http://www.biegdominika.com/
http://www.biegdominika.com/


 

  
                                                                                                                                                                      

Gdańsk, dnia 26.08.2017r.       
        

   
                         Zgoda rodzica  /opiekuna prawnego/ na udział osoby niepełnoletniej  

 

                                                           w Prologu „Chód z Listonoszem 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego dziecka / podopiecznego: 

Imię i nazwisko 

 

 

Na udział w chodzie: 

. 

1.Prolog Charytatywny „ Chód z Listonoszem 

 

Odbywających się podczas 52 Międzynarodowego Festiwalu Chodu w dniu 26.08.2017r. w Gdańsku. 

 

Dane rodzica / opiekuna prawnego: 

Imię i nazwisko 

 

 

Adres 

 

 

 

  
Numer i seria dowodu osobistego 

 

 

Telefon kontaktowy: 

 

 

 

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych moich i dziecka, dla którego jestem 

Opiekunem prawnym jest Klub Lekkoatletyczny „Lechia Gdańsk z siedzibą w Gdańsku 80-221 ul. Traugutta 29. 

 

Oświadczam, ż dane osobowe podane w zgłoszeniu są aktualne i zgodne z prawdą. Jako rodzic/opiekun prawny osoby 

niepełnoletniej, akceptuję Regulamin wybranego biegu. 

 

Oświadczam, ż poinformowano mnie o prawie wglądu do danych i możliwości ich poprawienia 

                                                                        

 

 

 

                                                                  Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

52. Międzynarodowy Festiwal Chodu 

Puchar Poczty Polskiej 

Gdańsk , 26 sierpnia 2017r. 

        

  


