
KARTA ZGŁOSZENIA:                                                                                                             NUMER STARTOWY:  

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

MIKOŁAJKOWY BIEG MIĘDZY MOSTAMI 
      ZIMA 2021

 …………………………………                                  ......………………………..              ...............................………
   Nazwisko i imię                                            data  urodzenia                     adres zamieszkania

             OPEN KOBIET – kategoria K. (pow. 16 roku życia - rocznik 2005 i starsi)

             OPEN MĘŻCZYZN – kategoria M. (pow. 16 roku życia - rocznik 2005 i starsi)
              
              NORDIC WALKING
 
              BIEG KRASNALA (do lat 7 - rocznik 2014 i młodsi) 

        BIEG DZIECI-KATEGORIA  

                I (8-12 lat - rocznik od 2009 do 2013)

               II (13-15 lat - rocznik od 2006 do 2008)

Wypełniając powyższy formularz oświadczam, że znam regulamin i zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz uznaję warunki  
uczestnictwa imprezie pn. ,,Mikołajkowy Bieg Między Mostami Zima 2021” Uczestnicząc w zawodach uznaję wyłączenie 
odpowiedzialności cywilnej organizatorów za szkody wszelkiego rodzaju. Nie będę wysuwał (a)  roszczeń przeciwko organizatorom, 
jeżeli przez mój udział doznam strat lub uszkodzeń ciała. Oświadczam, że jestem zdrowy(a) i posiadam 
wystarczające warunki kondycyjne. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych w procesie komunikacji społecznej 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu w przestrzeni publicznej, mediach i na stronie internetowej MOSiR.

                                                                                                                                                                   
……..............................................................

                                                                   data i podpis
Podpis rodziców/opiekunów w przypadku osób niepełnoletnich
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