
KARTA ZGŁOSZENIOWA WYKUS`43 Wąchock - 18.06.2017 r. 

 

WYPEŁNIA OBSŁUGA NUMER STARTOWY: 

WYPEŁNIA ZAWODNIK WYŁĄCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI!  

DYSTANS: 

□ Szkoła podstawowa        □ Gimnazjum        □ Szkoła średnia         

□ 300 m        □ 600 m        □ 1000 m        □ 2000 m         

NAZWISKO: 

......................................................... 

IMIĘ: 

......................................................... 

DATA URODZENIA: PŁEĆ: 

   □ kobieta                □ mężczyzna 

D D M M R R R R  

         

ULICA: 

......................................................... 

NUMER DOMU: 

........................... 

KOD POCZTOWY: 

........................... 

MIEJSCOWOŚĆ: 

............................................... 

KLUB / STOWARZYSZENIE / INDYWIDUALNIE: 

................................................................... 

TELEFON KOMÓRKOWY: 

......................................................... 

ADRES E-MAIL: 

......................................................... 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację SPRZYMIERZENI z GROM, z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 32 lok. 1U95, 00–
116 Warszawa, w celu zorganizowania imprezy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z 
późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Ponadto każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Obowiązek 
informacyjny: Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) 
informujemy, iż administratorem danych jest Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM, ul. Świętokrzyska 32 lok. 1U-95, 00–116 Warszawa. Przedmiotowe dane 
przetwarzane są w celu zorganizowania imprezy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych 
oraz ich poprawiania 
 

................................................................................................. 

podpis zawodnika lub pełnoprawnego opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich  
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