
 

 

 
Deklaracja/zgoda na uczestnictwo w Rajdzie Rowerowym  

– w dniu 15 lipca 2018 r. – 

upamiętniającym walkę i męczeństwo wsi polskiej  
 

 

 
Karta zgłoszenia niepełnoletniego Uczestnika: 
 

 
Wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna 

Imię/imiona i nazwisko ..................................................................................................................... 

Nr PESEL     ..................................................................................................................... 

Adres zamieszkania     ..................................................................................................................... 

w Rajdzie Rowerowym upamiętniającym walkę i męczeństwo wsi polskiej, organizowanym w dniu 
15 lipca 2018 roku przez Stowarzyszenie „Pamięć i Tożsamość, Komitet Budowy Posągu – Popiersia 
Wincentego Witosa” oraz Forum Młodych Ludowców Powiat Pułtuski. 

 
 

1. Oświadczam, że: 

✓ ja i moje dziecko zapoznaliśmy się z Regulaminem Rajdu, akceptujemy jego postanowienia                                 
i zobowiązujemy się je przestrzegać; 

✓ moje dziecko posiada sprawny rower wyposażony zgodnie z przepisami prawa o ruchu 
drogowym; 

✓ moje dziecko posiada niezbędną wiedzę i umiejętności w poruszaniu się po drogach, w tym 
posiada kartę rowerową1; 

✓ zobowiązałem moje dziecko do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ścisłego 
wykonywania poleceń organizatorów oraz służb porządkowych; 

✓ zobowiązuję się do wcześniejszego odbioru mojego dziecka z rajdu z miejsca wskazanego 
przez Organizatora w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych uniemożliwiających dalsze 
uczestnictwo w rajdzie lub nieprzestrzegania Regulaminu Rajdu; 

✓ ponoszę całkowitą odpowiedzialność za moje dziecko w związku z jego udziałem                       
w rajdzie; 

✓ moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w imprezie. 
 
 

                                                 
1 dotyczy osób niepełnoletnich powyżej 10 roku życia 

 



 

 

2. Wyrażam zgodę na: 

✓ wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego 
dziecka w związku z organizacją rajdu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa                         
w zakresie ochrony danych osobowych, w tym RODO; 

✓ publikację wizerunku mojego dziecka w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach 
oraz materiałach promocyjnych Organizatorów. 

 
3. Wyrażam / nie wyrażam2 zgodę(y) na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, 

hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi w przypadku zagrożenia zdrowia bądź życia mojego 
dziecka. 

 

4. Opiekunem mojego dziecka podczas rajdu będzie: 

Imię/imiona i nazwisko ..................................................................................................................... 

Nr PESEL    ..................................................................................................................... 

Adres zamieszkania    ..................................................................................................................... 

Nr telefonu  ..................................................................................................................... 

 

5. Telefony kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego …………………………………………. 
 

 

 

____________________          ____________________________ 
                               (Data)                                                                        ( Podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

 

 

 

Oświadczam, że jestem Uczestnikiem Rajdu oraz wyrażam / nie wyrażam2 zgodę(y) na opiekę               
nad dzieckiem – o którym mowa powyżej – podczas rajdu rowerowego.  

 
 
 

____________________         ____________________________ 
                               (Data)                                                                               ( Podpis opiekuna dziecka) 
 
 

                                                 
2 niepotrzebne skreślić 


