25. BIEG św. DOMINIKA
Gdańsk, 04 sierpnia 2018 r.

Karta zgłoszeniowa (Entry Form)
Prolog „Goń św. „Dominika”
Nazwisko (Last Name)……………………………………………………………………………
Wpisz kategorię dodatkową

Imię (First Name)………………………………………………...................................

Data urodzenia ………….rocznik/year of birth (Date of birth)……................... Płeć (sex )
Kraj-Klub (Country-club)……………………………………………..

K/M

Pełny adres (Adress of living)…………………………………………………………………Telefon kom.(Mobile)……………………………..
Oświadczam że zapoznałem/łam się z regulaminem imprezy oraz, że jestem zdolny/a do udziału w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność.
Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w kuponie zgłoszeniowym ( zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r o
ochronie danych osobowych Dz.Ust. nr 133) przez Klub Lekkoatletyczny „LECHIA” Gdańsk do celów marketingowych i jego sponsorów. Podane
dane są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
Jednocześnie oświadczam ,że zapoznałem /łam się z regulaminem biegu, który dostępny jest na stronie www.biegdominika.com i akceptuję jego
treść.
Oświadczam ,że zapoznałem/łam się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia OC i NW 25. Biegu św. Dominika. Gdańsk, 04.08.2018
Podpis/Signature………………………………………………..
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