
FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

Nazwa drużyny

           Numer startowy
 *)

Jednostka

Kod -

ul. nr

nr tel.

ZAWODNICY

1.

Nazwisko  

Imię  - -

Oświadczam, że nie przekażę innej osobie numeru startowego.

2.

Nazwisko  

Imię  - -

Oświadczam, że nie przekażę innej osobie numeru startowego.

3.

Nazwisko  

Imię  - -

Oświadczam, że nie przekażę innej osobie numeru startowego.

*)
 Wypełnia organizator

Oświadczam, że jestem zdolny(a) do udziału w VIII Drużynowym Biegu Winobraniowym o Puchar

LOTTO, nie mam żadnych przeciwwskazań o charakterze zdrowotnym wykluczających mnie z udziału

w biegu oraz, że startuję na własną odpowiedzialność. 

……………………………………..…
pieczątka  jednostki

…………………………………………..
pieczątka i podpis kierownika jednostki

Oświadczam, że jestem zdolny(a) do udziału w VIII Drużynowym Biegu Winobraniowym o Puchar

LOTTO, nie mam żadnych przeciwwskazań o charakterze zdrowotnym wykluczających mnie z udziału

w biegu oraz, że startuję na własną odpowiedzialność. 

Oświadczam, że jestem zdolny(a) do udziału w VIII Drużynowym Biegu Winobraniowym o Puchar

LOTTO, nie mam żadnych przeciwwskazań o charakterze zdrowotnym wykluczających mnie z udziału

w biegu oraz, że startuję na własną odpowiedzialność. 

czytelny podpis zawodnika

czytelny podpis zawodnika

czytelny podpis zawodnika

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze  zm.) wyrażam zgodę  na umieszczenie moich danych 

osobowych w bazie danych Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  przy ul. Targowej 25, oraz ich przetwarzanie i publikację mojego wizerunku      

w celu promocyjnym związanym z organizacją Drużynowego Biegu Winobraniowego o Puchar LOTTO, w roku bieżącym oraz latach kolejnych. Jednocześnie 

oświadczam, że swoje dane podaję dobrowolnie oraz iż zostałem/am poinformowany/a o nazwie i adresie siedziby administratora danych, celu ich zbierania, a także 

prawie dostepu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

rok m-c dzień

rok m-c dzień

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze  zm.) wyrażam zgodę  na umieszczenie moich danych 

osobowych w bazie danych Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  przy ul. Targowej 25, oraz ich przetwarzanie i publikację mojego wizerunku      

w celu promocyjnym związanym z organizacją Drużynowego Biegu Winobraniowego o Puchar LOTTO, w roku bieżącym oraz latach kolejnych. Jednocześnie 

oświadczam, że swoje dane podaję dobrowolnie oraz iż zostałem/am poinformowany/a o nazwie i adresie siedziby administratora danych, celu ich zbierania, a także 

prawie dostepu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze  zm.) wyrażam zgodę  na umieszczenie moich danych 

osobowych w bazie danych Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  przy ul. Targowej 25, oraz ich przetwarzanie i publikację mojego wizerunku      

w celu promocyjnym związanym z organizacją Drużynowego Biegu Winobraniowego o Puchar LOTTO, w roku bieżącym oraz latach kolejnych. Jednocześnie 

oświadczam, że swoje dane podaję dobrowolnie oraz iż zostałem/am poinformowany/a o nazwie i adresie siedziby administratora danych, celu ich zbierania, a także 

prawie dostepu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

………………………………………

VIII Drużynowego Biegu Winobraniowego o Puchar LOTTO

Miasto

e-mail

rok m-c dzień

Data urodzenia

Data urodzenia

Data urodzenia

………………………………………

………………………………………


