
 

Rajd rowerowy współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 

 

 

 

Zgłoszenie uczestnictwa w rajdzie rowerowym  na obszarze LGD Wszyscy Razem  ramach projektu „Wsparcie dla rozwoju 

lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2021”  

Organizator –Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” przy współpracy  Gminy Potworów. 

Rajd jest organizowany w ramach projektu „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2021”  dniu 15 lipca 2018r.  

Trasa rajdu obejmować będzie: start Urząd Gminy w Potworowie  - Mokrzec – Wir – Jamki  Rdzuchów Kolonia – Rdzów – - 

Potworów. 

 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Data urodzenia ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………………………………………… 

                            Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa w rajdzie rowerowym organizowanym                      

w ramach    projektu „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014 - 2020” 

…………………………………………………………………………….. 

Data i podpis uczestnika 

*w przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny uczestnika. Dzieci od lat 10 do lat 13 

mogą uczestniczyć w rajdzie rowerowym wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna, który w tym celu wypełnia odrębne 

zgłoszenie. 

 

 
 
Zgłoszenie przyjęto w dniu …………………………………………………. O godz. ……………………………………….. … 

 

        
         S P Ł Y W  K A J A K O W Y            19 Lipca 2015 
                           Trasa Drzewica  – Nieznamierowice  
 
  

  



 

Rajd rowerowy współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora rajdu moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu, 

wyłącznie w celu rekrutacji do  rajdu rowerowego do celów związanych z organizacją i promocją rajdu rowerowego, zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000). 

Organizator informuje, że Administratorem danych osobowych w myśl ustawy o ochronie danych osobowych jest Lokalna 

Grupa Działania Wszyscy Razem  z siedzibą ul. Opoczyńska 35 , 26-415 Klwów. Dane będą przetwarzane tylko w celu 

rekrutacji do rajdu rowerowego do celów związanych z organizacją i promocją rajdu rowerowego także w celach 

statystycznych. Osoba udostępniająca swoje dane ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub 

żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale podanie ich jest warunkiem uczestnictwa w wycieczce. 

 

………………………………………………………………………… 

Data i podpis uczestnika 

Zgoda na korzystanie i rozpowszechnianie wizerunku 

Udzielam Organizatorowi rajdu rowerowego nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania, w tym 

rozpowszechniania zdjęć, fonogramów i wideogramów z moim wizerunkiem i wypowiedziami, bez konieczności 

każdorazowego zatwierdzania takiego wykorzystania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie 

materiałów z moim wizerunkiem i głosem, za pośrednictwem dowolnego medium oraz rozpowszechnianie ich w celu 

promocji (w tym promocji Organizatora), informowanie i realizacji rajdu  zgodnym z obowiązującym prawem, wliczając w to 

w szczególności zamieszczanie zdjęć na stronach internetowych oraz publikacje w gazetach, czasopismach okresowych, 

czasopismach okazjonalnych, folderach i publikacjach elektronicznych. Równocześnie zrzekam się wszelkich praw związanych 

z zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania wskazanych materiałów z moim wizerunkiem także w przypadku 

wykorzystywania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych, pod warunkiem, że te 

wszystkie działania służyć mają jedynie propagowaniu wycieczki lub promocji Organizatora. 

……………………………………………………………………………….. 

Data i podpis uczestnika 

*w przypadku osób nieletnich zgłoszenie podpisuje rodzic lub prawny opiekun uczestnika 


