
Załącznik nr 2 Wypełnione i podpisane zgłoszenie wraz z dowodem wpłaty należy dostarczyć do Regionalnego Oddziału PTTK
w Słupsku, ul.  Szarych Szeregów 1, przesłać faxem na nr 59 842 2902 lub drogą  elektroniczną w postaci  skanu na adres
ktpmikolajek@slupsk.pttk.pl (oryginał zgłoszenia należy dostarczyć do Organizatora najpóźniej w dniu rajdu przed startem).

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA NA RAJD PIESZY
Termin rajdu: Trasa: Trasa zastępcza:

Imię: Nazwisko: Rok urodzenia:

Adres zamieszkania: Nr legitymacji PTTK:

Nr telefonu: Adres e-mail:

Oświadczam, że zapoznałam(em) się z regulaminem rajdu
organizowanego przez Klub Turystów Pieszych „Mikołajek”
PTTK  Słupsk  oraz,  że  biorę  udział  w  rajdzie  na  własną
odpowiedzialność, a mój stan zdrowia pozwala na udział w
rajdach turystyki pieszej.

………………………………………………………….…………….…..
miejscowość, data, czytelny podpis*

* w przypadku dzieci i młodzieży do lat 16, podpisuje rodzic lub prawny opiekun, w przypadku ukończenia lat 16 a przed
ukończeniem lat 18 podpisuje osoba, której dane dotyczą i rodzic lub prawny opiekun.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU
Ja niżej podpisana(ny) na podstawie art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie
autorskim  i  prawach  pokrewnych  oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  utrwalanie  oraz  nieodpłatne,  wielokrotne,
rozpowszechnianie mojego/mojego dziecka wizerunku, utrwalonego w trakcie rajdu organizowanego przez Klub Turystów
Pieszych „Mikołajek” PTTK Słupsk oraz na publikację materiału w formie fotografii lub zapisu video z rajdu na stronach www,
w  powstałych  publikacjach  oraz  za  pośrednictwem  wszelkich  pozostałych  mediów/kanałów  dystrybucji  informacji.
Jednocześnie  oświadczam,  że  ww.  materiały  z  moim/mojego dziecka  wizerunkiem nie  naruszają  moich  dóbr  osobistych.
Niniejsza  zgoda:  nie  jest  ograniczona  czasowo  ani  terytorialnie,  dotyczy  wszelkich  materiałów  z  moim/mojego  dziecka
udziałem wykonanych podczas  rajdu organizowanego przez KTP „Mikołajek”  PTTK Słupsk.  Wizerunek może być użyty  do
różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu
końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

Miejscowość, data: Czytelny podpis:*

* w przypadku dzieci i młodzieży do lat 16, podpisuje rodzic lub prawny opiekun, w przypadku ukończenia lat 16 a przed
ukończeniem lat 18 podpisuje osoba, której dane dotyczą i rodzic lub prawny opiekun.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz na podstawie
Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich/mojego  dziecka  danych  osobowych,  obejmujących:  imię  i  nazwisko,  rok  urodzenia,  telefon,  e-mail,  wizerunek,
niezbędnych KTP „Mikołajek” PTTK Słupsk do realizacji rajdu.

Miejscowość, data: Czytelny podpis:*

* w przypadku dzieci i młodzieży do lat 16, podpisuje rodzic lub prawny opiekun, w przypadku ukończenia lat 16 a przed
ukończeniem lat 18 podpisuje osoba, której dane dotyczą i rodzic lub prawny opiekun.



Załącznik nr 3 Wypełnioną i podpisaną zgodę na udział osoby niepełnoletniej należy dostarczyć do Regionalnego Oddziału
PTTK w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 1, przesłać faxem na nr 59 842 2902 lub drogą elektroniczną w postaci skanu na adres
ktpmikolajek@slupsk.pttk.pl (oryginał zgody należy dostarczyć do Organizatora najpóźniej w dniu rajdu przed startem).

ZGODA NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ POWYŻEJ 16 LAT

Oświadczam, że ja …………………………..................………………………………………..……………………….………………….……..…….....… wyrażam zgodę na udział
          (imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

niepełnoletniego(niej) syna/córki ……………………………………..………..………………..….…………………………………..…….…………………  w Rajdzie Pieszym
      (imię i nazwisko osoby niepełnoletniej)

organizowanym przez KTP „Mikołajek” PTTK Słupsk.

Oświadczam,  że  zapoznałam(em)  moje  dziecko  z  regulaminem  rajdu  organizowanego  przez  Klub  Turystów  Pieszych
„Mikołajek” PTTK Słupsk oraz, że moje dziecko bierze udział w rajdzie na moją odpowiedzialność, a stan zdrowia mojego
dziecka pozwala na udział w rajdach turystyki pieszej.

Miejscowość, data: Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego:

Załącznik nr 4 Wypełnioną i podpisaną zgodę na udział osoby niepełnoletniej należy dostarczyć do Regionalnego Oddziału
PTTK w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 1, przesłać faxem na nr 59 842 2902 lub drogą elektroniczną w postaci skanu na adres
ktpmikolajek@slupsk.pttk.pl (oryginał zgody należy dostarczyć do Organizatora najpóźniej w dniu rajdu przed startem).

ZGODA NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ PONIŻEJ 16 LAT

Oświadczam, że ja …………………………..................………………………………………..…………….…………………….……………..…….....… wyrażam zgodę na udział
          (imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

niepełnoletniego(niej) syna/córki ……………………………………..………..………………..….…………………………………..…….…………………  w Rajdzie Pieszym
      (imię i nazwisko osoby niepełnoletniej)

organizowanym przez KTP „Mikołajek” PTTK Słupsk i wskazuję jako opiekuna na czas trwania rajdu Panią/Pana

……………………………………………………………………………………………………...………………………… .

Oświadczam,  że zapoznałam(em)  moje dziecko i  opiekuna z  regulaminem rajdu organizowanego przez  Klub Turystów
Pieszych „Mikołajek” PTTK Słupsk oraz, że moje dziecko bierze udział w rajdzie na moją odpowiedzialność, a stan zdrowia
mojego dziecka pozwala na udział w rajdach turystyki pieszej.

Miejscowość, data: Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego:


