Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka
Studzianka 42 • 21-532 Łomazy • tel. 501-266-672 • stowarzyszeniestudzianka@tlen.pl • www.studzianka.pl

„VII Tatarska Piątka" w Studziance 15.07.2018 r.
osoby pełnoletniej/niepełnoletniej (niewłaściwe skreślić)

Nazwisko: .......................................
IMIĘ: ..........................................................
KLUB/MIEJSCO WOŚ Ć/SZKOŁA:
OPIEKUN/TRENER:............................................................
Dodatkowa klasyfikacja: □ mieszkańcy gminy Łomazy
DATA URODZENIA:
REKORD ŻYCIOWY NA 5 KM:………..
Płeć (zakreślić): KOBIETA □ MĘŻCZYZNA □

OŚWIADCZENIE
Ja , niżej podpisany/a . oświadczam, że biorę udział iv imprezie rekreacyjno-sportowej ., VII
Tatarska Piątka" na własne/ odpowiedzialność i przyjmuję do wiadomości Regulamin Biegu.
Jestem świadomy/a uczestnictwa w nim i startuję wyłącznie na i własne ryzyko. Nie mam
żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typy zawodach. Zapoznałem
łam się z regulaminem i w pełni go akceptuję.
1. W/w dane osobowe zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby zawodów

sportowych.
2. Wyrażam zgodę na publikację zdjęć z moim wizerunkiem dla potrzeb promocji i organizacji

biegu.

……………………………………………………………………………
Data i czytelny podpis. W przypadku osób niepełnoletnich podpisuje opiekun

Bieg „VII Tatarska Piątka” jest dofinansowany przez Urząd Gminy Łomazy w ramach zadania zleconego

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka
Studzianka 42 • 21-532 Łomazy • tel. 501-266-672 • stowarzyszeniestudzianka@tlen.pl • www.studzianka.pl

Karta zgłoszeniowa do biegu „Skrzata"/„Małe Nadzieje,,/„Szkolniaka"/„Młodzika"

Nazwisko : .................................
Imię: .................... .....................
klub/miejscowość/szkoła
DATA URODZENIA
Płeć (podkreślić): KOBIETA □ MĘŻCZYZNA □

KATEGORIA (właściwą zaznaczyć):
•

Bieg Skrzata (2012 r. i mł.)

•

Małe Nadzieje (2009-2011)

•

Szkolniaki (2006-2008)

•

Młodzicy (2003 - 2005)
OŚWIADCZENIE

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w imprezie rekreacyjno-sportowej „VII Tatarskie

Bieganie". Nie ma ono żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do startu w w/w imprezie.
Zapoznałem/łam się z regulaminem i w pełni go akceptuję.
2. W/w dane osobowe zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby zawodów sportowych.
3. Wyrażam zgodę na publikację zdjęć z moim wizerunkiem dla potrzeb promocji i organizacji

biegu.

……………………………………………………………………………

Data i czytelny podpis. W przypadku osób niepełnoletnich podpisuje opiekun

Bieg „VII Tatarska Piątka” jest dofinansowany przez Urząd Gminy Łomazy w ramach zadania zleconego

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka
Studzianka 42 • 21-532 Łomazy • tel. 501-266-672 • stowarzyszeniestudzianka@tlen.pl • www.studzianka.pl

Karta zgłoszeniowa do Nordic Walking w Studziance 15.07.2017 r. osoby
pełnoletniej/niepełnoletniej (niewłaściwe skreślić)
NAZWISKO: ..............................................................................................................................................
IMIĘ: .............
K LUB/MIEJSCOWOŚĆ/SZKOŁA ..................................................................................... ................
OPIEKUN/TRENER .................................................................................................................................
DATA URODZENIA ........................................................................................
Płeć (zakreślić): KOBIETA □ MĘŻCZYZNA □

OŚWIADCZENIE
.Ja , niżej podpisany/a . oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno-sportowe
„VII Tatarska Piątka" na własną odpowiedzialność i przyjmuję do wiadomości Regulamin
Biegu. Jestem świadomy/a uczestnictwa w nim i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie
mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typy zawodach.
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w w/w zawodach sportowych. Nie ma ono

żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do startu w/w imprezie. Zapoznałem/łam się
z regulaminem i w pełni go akceptuję.
2. W/w dane osobowe zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby zawodów

sportowych
3. Wyrażam zgodę na publikację zdjęć z moim wizerunkiem dla potrzeb promocji i organizacji

biegu.

……………………………………………………………………………

Data i czytelny podpis. W przypadku osób niepełnoletnich podpisuje opiekun

Bieg „VII Tatarska Piątka” jest dofinansowany przez Urząd Gminy Łomazy w ramach zadania zleconego

