
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 

na rajd pieszy po wąwozach 

w dniu 25.09.2021 r. 

 

___________________________________________________________________________ 
imię i nazwisko uczestnika 

 

___________________________________________________________________________ 
telefon kontaktowy uczestnika/rodzica  

 
 Przynależność do grupy defaworyzowanej 

                 

               TAK 

                      Osoba bezrobotna           

                      Osoba do 35 roku życia          

                      Osoba po 50 roku życia 

                NIE 
 

 

 

OŚWIADCZENIE – DEKLARACJA UCZESTNICTWA  
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 

 
1. Deklaruję swój udział w rajdzie pieszym w dniu 25.09.2021 r. W przypadku rezygnacji poinformuję o tym telefonicznie organizatora, czyli 

Miejski Dom Kultury, ul. Sądowa 3, 22-460 Szczebrzeszyn, tel. (84) 68 21 060. 

2. Według mojej wiedzy jestem zdrowa/y i nie posiadam żadnych przeciwwskazań do uczestnictwa w rajdzie. Posiadam świadomość ryzyka 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas rajdu i obowiązuję się do przestrzegania stosowanych w związku z tym procedur . Nie będę wnosił/a 

żadnych roszczeń w stosunku do organizatora, czyli Miejskiego Domu Kultury w razie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas rajdu. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających mój wizerunek, w tym imienia i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym 

do publikacji przez Miejski Dom Kultury i Stowarzyszenie "Chrząszczowy Gród", mojego udziału w rajdzie, 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. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w 

dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

4. Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji dotyczących organizacji rajdu przez Miejski Dom Kultury, ul. Sądowa 3, 22-460 Szczebrzeszyn, 

drogą telefoniczną lub poprzez SMS zgodnie ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219). 

5. Wyrażam zgodę na nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Miejski Dom 

Kultury i Stowarzyszenie "Chrząszczowy Gród" do celów promocyjnych rajd oraz projekt zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 

roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U z 2016 r., poz. 666, z póź. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż 

fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas rajdu, są przechowywane w archiwum Miejskiego Domu Kultury oraz Stowarzyszenia 

"Chrząszczowy Gród", mogą zostać umieszczone w serwisach internetowych Miejskiego Domu Kultury i Stowarzyszenia "Chrząszczowy 

Gród", Gminy i Miasta Szczebrzeszyn oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach prasowych i innych związanych z 

realizacją grantu. 

 

         ___________________________________ 
           data i czytelny podpis uczestnika/rodzica 

  

 

           


