
 

 
Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0003237 pn. „Poznaj Ziemię Bolesławiecką - Euroregionalny Rajd pieszy i rowerowy szlakami Leona Piątkowskiego”jest 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem 

Euroregionu Nysa 

                   Cyklistický výlet "Na kole s Leonem Piątkowskim" 
Túra je pořádána v rámci projektu  

„Poznejte bolesławiecký kraj”  
                Euroregionální pěší a cyklistický výlet po stezkách Leona Piątkowského 

 

KARTA PŘIHLÁŠKY 
oznámení o účasti dítěte ze strany rodičů / opatrovníků 

 

Akce:  Cyklistický výlet "Na kole s Leonem Piątkowskim" 

                vyberte trasu / označte vybranou 

Data:  24.09.2022 r. – severní etapa,  

                  Náměstí v Bolesławci 
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DR 

 

      vyberte trasu / označte vybranou 

          25.09.2022 r. – jižní etapa 

                  Náměstí v Bolesławci 

 

RK - 2 

 

DR 

   

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

(jméno a příjmení rodiče / zákonného zástupce)                              .........................................................................                                       

(kontaktní telefonní číslo rodiče / opatrovníka) 

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

(adresa bydliště) 

 

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

(Datum narození) 

  

Souhlasím s účastí své dcery / syna ……………………………………………… na cyklotúře túře po stezce 
                                                                                                (jméno a příjmení) 

Leona Piątkowského "Okolo Bolesławce" pořádané dne 24. září nebo 25. září, 2022. 

 

Prohlášení 

 

1. Prohlašuji, že jsem si přečetl pravidla účasti na túře a souhlasím s jejich obsahem. 

2. Potvrzuji, že mé dítě je způsobilé k účasti na túře, a zejména, že: 

- zdravotní stav mého dítěte umožňuje účast na akci 

- moje dítě má potřebné znalosti a dovednosti pro pohyb na veřejných komunikacích. 

3. Potvrzuji, že jsem přihlášku vyplnil/a úplně a pravdivě. 

4. Prohlašuji, že souhlasím se zpracováním osobních údajů mého dítěte, včetně obrazových dokumentů v procesu sociální 

komunikace ve veřejném prostoru a pro účely realizovaného projektu 

5. Prohlašuji, že souhlasím s účastí mého dítěte a že za něj zodpovídám a že jsem osobně odpovědný/á za jakékoli jeho jednání nebo 

opomenutí, která mají za následek porušení práv jiných osob, a že nebudu uplatňovat žádné nároky vůči pořadateli v případě 

náhodných událostí v průběhu akce a případných hmotných škod, ke kterým dojde před a během túry. 

      

  

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

            Místo, datum                               čitelný podpis rodiče / zákonného zástupce 

   


