
Indywidualna Karta Zgłoszenia
XXX Turystyczny Rajd Kolarski „WIOSNA Z BICYKLEM”

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………….

Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………

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

Przynależność do Klubu / Oddziału: ………………………………………….………………

Nr dowodu tożsamości: …………………………………………………………………………

Nr legitymacji PTTK: …………………………………………………………………………….

Nr PESEL: ………………………………………………………………………………..………

Telefon/ e-mail: ..............................................................................................................

Wpisowe w zł: schronisko

młodzież szkolna  CZŁONKOWIE PTTK

dorośli CZŁONKOWIE  PTTK

młodzież szkolna NIEZRZESZONA w PTTK

dorośli NIEZRZESZENI w PTTK

Kwotę …………….. zł. Wpłaciłem na konto Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim:
Santander O/Ostrów Wielkopolski nr 56 1090 1160 0000 0000 1600 9520 w dniu
………...........

Oświadczam, że znana jest mi treść Regulaminu Rajdu i będę go przestrzegać. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie powyższych danych osobowych przez PTTK dla potrzeb rajdu zgodnie z przepisami ustawy o
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 1997 nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za
pośrednictwem formularza kontaktowego lub w inny sposób (przesłanie poczty elektronicznej, kontakt
telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z
Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.

Data i czytelny podpis: …………………………………………………………….
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