XVII Międzynarodowy Ekstremalny Maraton Pieszy
17th International Extreme Walking Marathon
KIERAT 2020
Słopnice pow. Limanowa – 22-24.05.2020
FORMULARZ ZGŁOSZENIA / APPLICATION FORM
DANE PERSONALNE / PERSONAL DATA
Imię i Nazwisko:
Name and Surname:
Płeć (zaznacz ):  MĘŻCZYZNA / MAN
Sex (mark ):  KOBIETA / WOMAN
Data (dd-mm-rrrr) i miejsce* urodzenia:
Date (dd-mm-yyyy) and place* of birth:
Reprezentowany kraj i miejscowość:
Country and city (town) represented:
ADRES ZAMIESZKANIA / ADDRESS
Kod pocztowy*:
Zip code*:
Miejscowość*:
City (town)*:
Ulica, nr domu/lokalu*:
Street, house/appartment*:
INFORMACJE DODATKOWE / ADDITIONAL INFORMATION
Nr tel. komórkowego używanego podczas rajdu*:
Mobile phone number used during the marathon*: __ __ __ - __ __ __ - __ __ __
Nr karty SPORTident*:
SPORTident card number*:
Klub / Drużyna:
Club / Team:
Adres e-mail*:
E-mail address*:
*) dane oznaczone gwiazdką tylko do wiadomości organizatorów.
Data marked with an asterisk for the organisers only.
Oświadczam, że:
1. regulamin XVII Międzynarodowego Ekstremalnego Maratonu Pieszego KIERAT 2020 jest mi znany
i zobowiązuję się do jego przestrzegania;
2. w maratonie KIERAT 2020 startuję na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku
na zdrowiu lub strat materialnych nie będę dochodzić odszkodowania od organizatorów maratonu;
3. stan mego zdrowia pozwala na start w górskim maratonie pieszym na dystansie 100 km;
4. podane powyżej dane osobowe, adresowe i kontaktowe są zgodne z prawdą.
Wyrażam zgodę na:
1. wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją
maratonu KIERAT zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
2. prezentację mojego wizerunku w materiałach informacyjnych oraz promocyjnych związanych
z maratonem KIERAT.

DATA I PODPIS / DATE AND SIGNATURE ........................................................................................

