Kostrzyński Klub Sportów Wodnych
ul. Władysława Sikorskiego 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
Tel.: 503 980 587, 609 765 610 email: klub@kksw.org www.kksw.org

Formularz zgłoszeniowy

Kostrzyński Maraton Kajakowy (26 km)
Rzeka Warta (Świerkocin - Kostrzyn nad Odrą) 17 sierpnia 2014 r.
Zgłaszam chęć udziału w zawodach:
I zawodnik

II zawodnik *

Imię

Imię

Nazwisko

Nazwisko

Pesel

Pesel

Adres zamieszkania

Adres zamieszkania

Nr telefonu

Nr telefonu
Startuję/my na własnym sprzęcie: TAK NIE
(właściwe zaznaczyć)

Chcę skorzystać z płatnego busa przewozowego
(Kostrzyn – Świerkocin): TAK NIE

Chcę skorzystać z płatnego busa przewozowego
(Kostrzyn – Świerkocin): TAK NIE

Oświadczam, że:
a) akceptuję zasady rozgrywania i zabezpieczania zawodów oraz zgadzam się z zapisami regulaminu i
warunkami uczestnictwa,
b) biorę udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponoszę odpowiedzialność cywilną i prawną za
wszystkie szkody wyrządzone przez siebie,
c) przyjmuję do wiadomości, że nie mogę wnosić żadnych roszczeń oraz zrzekam się prawa dochodzenia
prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego partnerów w razie wypadku lub szkody związanej z
zawodami,
d) przyjmuję do wiadomości, że Organizator i wszystkie instytucje i osoby z nim współpracujące, a także
osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem
uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po
zawodach,
e) mój stan zdrowia pozwala na udział w zawodach,
f) posiadam umiejętność pływania, pozwalającą przepłynąć minimum 200m ,
g) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz
do celów marketingowych Organizatorów, partnerów, patronów medialnych i sponsorów (zgodnie z
Ustawą z dnia 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).
Czytelny/e podpis/y uczestników (dla osób poniżej 18 lat oświadczenia podpisują rodzice lub prawni
opiekunowie):

I zawodnik

II zawodnik

.............................................

....................................................

* wypełnić w przypadku osad 2 osobowych
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