
Załącznik nr 1 do Regulaminu Rodzinnego Rajdu  

Rowerowego Szlakiem 34 Oddziału Partyzanckiego „Zenona” 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI   

w VI Rodzinnym Rajdzie Rowerowym Szlakiem 34 Oddziału Partyzanckiego „Zenona” 

(dla osób niepełnoletnich i pełnoletnich)    

 

W przypadku osoby niepełnoletniej kartę zgłoszenia musi wypełnić rodzic lub opiekun prawny. Karta jest 

ważna w momencie uzupełnienia wszystkich danych oraz złożenia podpisu. 

 

DANE UCZESTNIKA  

Imię i nazwisko:  

Data urodzenia / PESEL  

DANE KONTAKTOWE 

Adres zamieszkania:  

Numer telefonu do kontaktu:  

adres e-mail:  

DANE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO (wypełnić w przypadku osób niepełnoletnich)  

Imię i nazwisko:  

Numer telefonu do kontaktu:  

adres e-mail:  

 

 

Zgłaszam uczestnictwo mojego dziecka / swoje w Rajdzie w terminie: 3 lipca 2021 r. . 

Informuję, że zapoznałem/am się z Regulaminem Rajdu, akceptuję wszystkie jego punkty i 

zobowiązuję się do ich przestrzegania w czasie trwania Rajdu. 

 

 

Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za udział mojego dziecka/ swój udział w Rajdzie oraz 

ponoszę pełną odpowiedzialność prawną i materialną za ewentualne szkody powstałe w czasie trwania 

rajdu. Oświadczam, że nie mam/ dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w 

imprezie. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty, szkody lub wypadki 

losowe (na mieniu lub zdrowiu) poniesione przez uczestników. Przyjmuję do wiadomości, że Łosicki Dom 

Kultury nie ponosi odpowiedzialności za powrót uczestników rajdu do domu. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu udziału w Rodzinnym 

Rajdzie Rowerowym Szlakiem 34 OP „Zenona” (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych 

Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 

 

 

 

……………………………………..…..…………………. 

data i czytelny podpis 



 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO przez Łosicki Dom Kultury, 

ul. Piłsudskiego 4 w celu rejestracji uczestników imprezy organizowanej przez Miasto i Gminę Łosice oraz 

Łosicki Dom Kultury, sporządzenia niezbędnej dokumentacji uczestników rajdu.  

 

 

Łosice, dnia ……………………….…….                             Czytelny uczestnika ……………….…………………………………...……… 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU: 

Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie mojego wizerunki / wizerunku mojego dziecka w 

materiałach promocyjnych i dokumentujących działalność Łosickiego Domu Kultury oraz Miasta i Gminy 

Łosice, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, 

obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć oraz innych mediów, za pośrednictwem dowolnego medium 

wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez Miasto i Gminę Łosice oraz Łosicki Dom Kultury. 

 

 

Łosice, dnia ……………………….…….                             Czytelny uczestnika ……………….…………………………………...……… 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z art. 13 UST. 1 I 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Łosicki Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 4, 08-200 Łosice, tel. 

83 359 05 09. 

2. W Łosickim Domu Kultury powołany został Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: adres e-mail: 

inspektor@cbi24.pl numer telefonu 575-001-655). 

3. Celem przetwarzania danych jest udział w Rajdzie.  

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych 

bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.   

6. Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz wizerunek Pani/Pana zostanie opublikowany na stronach 

organizatora, partnerów projektu oraz partnerów medialnych, a także podawane do wiadomości 

publicznej osobom zgromadzonym. 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, jednakże jej brak może skutkować odmową 

uczestnictwa w Rajdzie.   


