
KARTA  ZGŁOSZENIOWA
X WYŚCIG ROWEROWY – CHOBIENIA 2017

Imię i nazwisko uczestnika .........................................................................................

Miejsce zamieszkania /adres/ .....................................................................................

Wiek uczestnika oraz  /data urodzenia/ .......................................................................

Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………..

1. Oświadczam, ze przyjmuje warunki regulaminu, określające zasady zachowania uczestników imprezy istotnych dla bezpieczeństwa 
ruchu drogowego – X Wyścigu Rowerowego w Chobieni organizowany przez Chobieński Ośrodek Kultury.
2. Zobowiązuję się dostarczyć oświadczenie dot. stanu zdrowia przed rozpoczęciem wyścigu.
3. Zobowiązuje się w terminie ustalonym w regulaminie do uregulowania opłaty  startowej.
4. Osoby, które do dnia wskazanym w regulaminie uiściły opłaty startowe podlegają dodatkowemu ubezpieczeniu NW .

Data zgłoszenia ...................................                                                                            .........................................................…
                                                                                                                                                                                   Podpis zgłaszającego lub opiekuna dziecka

Dodatkowo wypełnia osoba / opiekun dziecka, który nie dostarczył opłaty startowej w wyznaczonym terminie i nie jest objęty
ubezpieczeniem NW imprezy.

W związku z tym, że termin zgłoszeń do udziału w X Wyścigu Rowerowym 2017 w Chobieni upływa/nął  11.05.2017r., 
a polisa ubezpieczeniowa dla zgłoszonych w terminie uczestników została już wykupiona przez Organizatora – CHOK. 
Jestem świadomy (a), że moje dziecko/ lub ja osobiście nie będę podlegał podczas ww imprezy grupowemu ubezpieczeniu  NW 
wykupionym przez CHOK. Jednocześnie oświadczam, że w przypadku ewentualnego nieszczęśliwego wypadku mojego dziecka / 
podopiecznego, podczas tegorocznego wyścigu rowerowego nie będę dochodził (a) od Organizatora odszkodowania z tytułu ww zdarzenia.

Data zgłoszenia ...................................                                                                          ............................................................      
                                                                                                                                           Podpis zgłaszającego lub opiekuna dziecka
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