
                                                 

      

                                                                                        Załącznik  do regulaminu wycieczki rowerowej 
                                                                        „Śladami nadodrzańskich historii - Malczyce 2022". 
                                                                                                                 

 
KARTA ZGŁOSZENIA OSOBY PEŁNOLETNIEJ 

 

do wycieczki rowerowej „Śladami nadodrzańskich historii - Malczyce 2022". 
na trasie: Malczyce boisko ul. Mickiewicza – Chomiąża - Lipnica - Szczepanów  – 
Brodno - Chomiąża – Malczyce boisko ul. Mickiewicza o długości około 32 km. 
zorganizowanego przez Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic i Radę Sołecką 
Malczyce  w dniu 20 sierpnia 2022r. godz. 12.30 

 
CZĘŚĆ A – wypełnia uczestnik rajdu 
 
1. Zgłaszam swój udział w wycieczce rowerowej „Śladami nadodrzańskich historii - Malczyce 
2022". na trasie: Malczyce boisko ul. Mickiewicza – Chomiąża - Lipnica - Szczepanów  – 
Brodno - Chomiąża – Malczyce o długości około 32 km. 
 
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………… 

Data urodzenia do ubezpieczenia …………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………. 

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

2.Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem wycieczki rowerowej i zobowiązuję się 
go przestrzegać. 
3.Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w wycieczce rowerowej w dniu                   
20 sierpnia 2022r. 
4.Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i umiejętności do poruszania się po drogach. 
5. W razie nieszczęśliwego wypadku należy powiadomić: 
 
 

Imię i nazwisko osoby, stopień pokrewieństwa, telefon kontaktowy 
 
6.Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych i wizerunku przez 
Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic  w celach wynikających z regulaminu 
wycieczki rowerowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. 2002 nr 101, poz.  926 z późn. zm.), ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 
Kodeks cywilny (Dz.U.  1964 nr 16, poz.93 z późn. zm.) i ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 
 
 
Malczyce, ……sierpień 2022r                    …………………………………………………… 
                                                                      czytelny podpis uczestnika wycieczki rowerowej 
 
 
CZĘŚĆ B – wypełnia Organizator 
Dopuszczam ww. uczestnika do udziału w wycieczce rowerowej w dniu 20 sierpnia 2022r. 
Składka wynosi:  
dorośli – 15 zł 
młodzież do lat 13 - 5zł 
dzieci do 7 lat – bezpłatnie 
                                                                                          ……………………………………….. 
                                                                                             czytelny podpis komandora rajdu 


