
 

 
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 

                       Rajd pieszy szlakiem Leona Piątkowskiego "Wokół Bolesławca"  
                 organizowany w ramach projektu 

           „Poznaj Ziemię Bolesławiecką”  
                      Euroregionalny rajd pieszy i rowerowy szlakami Leona Piątkowskiego 

 

KARTA ZGŁOSZENIA  
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU DZIECKA PRZEZ RODZICÓW / OPIEKUNÓW 

 

Impreza:  Rajd pieszy szlakiem Leona Piątkowskiego "Wokół Bolesławca"    

             Wybierz trasę / zaznacz właściwy 

Data:  24.09.2022 r. – etap północny,  

                  Rynek w Bolesławcu  
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      Wybierz trasę / zaznacz właściwy 

          25.09.2022 r. – etap południowy,  

                  Rynek w Bolesławcu  

 

K - 2 

 

S - 2 

   

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

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                                 .........................................................................                                       

(tel. kontaktowy rodzica/opiekuna) 

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

(adres zamieszkania)                                                                                         

 

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

(data urodzenia dziecka) 

  

Wyrażam zgodę na udział córki/syna ……………………………………………… w Rajdzie pieszym  
                                                                                                (imię i nazwisko) 

szlakiem Leona Piątkowskiego „Wokół Bolesławca” organizowanym w dniach 24.09 i / lub 25.09.2022 r. 

 

Oświadczenia. 

 
1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Rajdu i akceptuję jego treść. 

2. Oświadczam, że moje dziecko jest zdolne do udziału w rajdzie, a w szczególności, że: 

- stan zdrowia mojego dziecka pozwala mu na uczestnictwo w w/w wydarzeniu 

- moje dziecko posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do poruszania się po drogach publicznych. 

3. Oświadczam, że wypełniłam (-em) formularz zgłoszeniowy kompletnie i zgodnie z prawdą. 

4. Oświadczam, ż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, w tym danych wizerunkowych w 

procesie komunikacji społecznej w przestrzeni publicznej oraz na potrzeby realizowanego projektu 

5. Oświadczam, że wyrażając zgodę na udział mojego dziecka ponoszę za nie odpowiedzialność oraz że  ponoszę osobistą 

odpowiedzialność za wszelkie jego działania lub zaniechania skutkujące naruszeniem dóbr lub praw innych osób, a także nie 

będę wnosił (-a) żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania 

imprezy oraz ewentualnych szkód rzeczowych, które wystąpią przed i w trakcie rajdu. 
 

      

  

    ………………………………….    ………..………..………………………. 
            Miejscowość, data                   czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

   


