
Karta Zgłoszeniowa – niezapisanych przez internet 

Kolarski Wjazd Kowary- Okraj 2014-08-15 

 
 

Imię:……………………………………………………… 
Nazwisko:…………………………………………….. 

Płeć**:    M   /    K 

DATA urodzenia (dd-mm-rrrr): ……………-……………-…………………….. 

Miejscowość: ………………………………………….. 

Adres: …………………………………………..      

Telefon:…………………………………………. 

Team: …………………………………………………..    

Trasa**: SZOSA / MTB / BIEG 

godzina startu*: 

 

Opłata*: 
 

Numer startowy*: 
*wypełnia organizator 

**prawidłowe podkreśl 

 

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem 

uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. 
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody (powstałe na zdrowiu i mieniu w trakcie imprezy). Przez akceptację niniejszej 

deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z 

zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy 
przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. 

Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję. Swoim 

podpisem zapewniam, ze zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą i kompletnie.  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora  

Kolarskiego Wjazdu Kowary - Okraj zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem imprezy pn. Kolarski Wjazd Kowary – Okraj który odbędzie się 15-08-2014 r. i akceptuję warunki udziału w 
imprezie.  

Oświadczam, że ukończyłem 18 rok życia, w przeciwnym wypadku formularz elektroniczny wypełnia mój rodzic bądź opiekun prawny.  

Oświadczam, że nie będę ingerować w wygląd otrzymanego numeru startowego oraz, że zastosuję się do wytycznych co do sposobu jego zamocowania, 
znajdujących się na stronie internetowej cyklu. Wiem, że w przeciwnym wypadku mój czas może nie zostać odczytany, co wiązać się będzie z nieukończeniem 

zawodów.  

W przypadku rezygnacji z rywalizacji po starcie, zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie obsługę pomiaru czasu, która ma swoje stanowisko przy 
mecie zawodów, w przeciwnym razie mogę zostać obciążony kosztami akcji poszukiwania.  

Przyjmuje do wiadomości, iż każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub 

prawnych opiekunów).  
Przyjmuje do wiadomości, iż każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym. Zawodnicy poruszający się po trasie bez wymaganego kasku będą 

dyskwalifikowani.  

Przyjmuję do wioadomości ze wszelkie próby wpłynięcia na wynik zawodów tzn. posiłkowanie się w trakcie jazdy innym pojazdem czyle wszelkie próby 
oszóstwa skutkują natychmiastową dyskwalifikacją.  

Po zakończeniu wyścigu, na mecie, zawodnik jest zobowiązany do oddania numeru z chipem pomiarowym oznakowanemu pracownikowi Organizatora.  
W przypadku zagubienia nuumeru startowego uczestnik ponosi koszt chipa w wysokości do 10 zł. 

 

………………………………… 

sport@ultimasport.pl sportowy pomiar czasu i wydruk numerów startowych    PODPIS 

wprowadzono  

do bazy* 


