
Pieczęć Data i czytelny podpis dyrektora szkoły

Podpis

Podpis

Formularz zgłoszeniowy 

Potwierdzam, że wyżej wymieniony zawodnik w momencie wypełnienia niniejszego formularza jest uczniem naszej 
Szkoły i został wytypowany do reprezentacji szkolnej na zawody kolarskie (Wyścigi). Oświadczam, że zapoznałam/za-
poznałem się z Regulaminem Wyścigu „Nutella Mini Tour de Pologne 2012” i akceptuję zawarte w nim warunki 
i zasady uczestnictwa.

Lang Team Sp. z o.o.
ul.Pachnąca 81, 02-792 Warszawa

tel.: +48 22 649 24 91-96; fax +48 22 649 24 98

Prosimy o wypełnienie wszystkich rubryk i zebranie stosownych podpisów. Jest to warunek do udziału w wyścigu.

organizator
e-mail: minitdp@langteam.com.pl

www.minitourdepologne.pl

Nazwisko zawodnika

Aders e-mail

DLA DRUŻYNY

Drużyna/Reprezentacja szkoły

Kategoria

Dyrektor szkoły - imię i nazwisko (pole do wypełnienia tylko dla reprezentacji szkół)

Osoba do kontaktu w razie wypadku (imię i nazwisko)

Stopień pokrewieństwa Telefon kontaktowy

Ulica Nr lokalu

Kraj Telefon kontaktowy

Nr domu

Imię i Nazwisko

Seria i nr dowodu osobistego

Opiekun imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

Imię i Nazwisko

Seria i nr dowodu osobistego

Telefon do sekretariatu

Imię zawodnika Data urodzenia Płeć

Kod pocztowy Miejscowość

I II

Zgoda Rodziców/Opiekunów prawnych na udział dziecka w Wyścigu „Nutella  Mini Tour de Pologne 2012”
My, niżej podpisani Rodzice / Opiekunowie prawni wymienionego wyżej uczestnika, wyrażamy niniejszym zgodę na jego/jej udział w Wyścigu kolarskim organizowanym w ramach „Nutella Mini Tour de Pologne 2012”. 
Oświadczamy brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do uczestnictwa dziecka w niniejszych zawodach, a w razie wypadku wyrażamy zgodę na udzielenie dziecku pierwszej pomocy medycznej. 
Jednocześnie wyrażamy zgodę na prezentację jego/jej zainteresowań, ewentualnych wypowiedzi i wykorzystania wizerunku w telewizji, radiu, gazetach, stronach www, itp. oraz w jakiejkolwiek innej formie mogącej 
przyczynić się do popularyzacji celów cyklu Wyścigów. Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem Wyścigu „Nutella Mini Tour de Pologne 2012„ i akceptujemy wymienione w nim warunki i zasady 
uczestnictwa. Wyrażamy  również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Wyścigów danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 
poz 926 z późniejszymi zmianami. Oświadczamy, że  uczestnictwo dziecka w zawodach odbywa się za naszą wiedzą, zgodą i na naszą odpowiedzialność.
Rodzice / Opiekunowie prawni

Wyścig
II III IV V VII

2000 - 2003 = I kat
1998 - 1999 = IIkat

Gdzie się dowiedziałaś o Nutella Mini Tour de Pologne: 

od kolegi/koleżanki

w mediach

na afiszu 
w mieście

w szkole

w klubie kolarskim FB prasainternetTV radio

podczas Skandia
maraton LangTeam


