Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży ul. Zjazd 18, 18-400 Łomża
NIP: 718-21-02-536
Tel./fax 86 215 06 05 , sekretariat@mosir.lomza.pl, www.mosir.lomza.pl

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

26 kwietnia 2018
Łomżyński Wyścig Rowerowy ŁoKeR
Inauguracja Systemu Rowerów Miejskich
Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią, ul. Żydowska 10, Łomża

Nazwisko i imię : ….........................................………………….Data urodzenia ..............................…………...
Adres zamieszkania: …...............................................................................................………………………….
Email.................................................................……………….Telefon kontaktowy: …................…………......

1.

Akceptuję Regulamin i zgadzam się na uczestnictwo w Łomżyńskim Wyścigu Rowerowym ŁoKeR w dniu
26.04.2018 organizowanych przez Miasto Łomża oraz MOSIR Łomża na obszarze terenów sportoworekreacyjnych nad Narwią, ul. Żydowska 10 w Łomży.

2.

Oświadczam, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w wydarzeniu oraz zostałem
poinformowany, że organizator oraz osoba prowadząca nie ubezpiecza uczestników od następstw
nieszczęśliwych wypadków zaistniałych podczas zajęć.

3.

Administratorem danych podanych w deklaracji uczestnictwa jest Organizator: Miasto Łomża z siedzibą
przy ul. Stary Rynek 14 w Łomży oraz MOSiR w Łomży z siedzibą przy ul. Zjazd 18. Podanie danych jest
dobrowolne lecz nieodzowne w celu uczestnictwa w w/w wydarzeniu i jedynie w tym celu powyższe
dane są przetwarzane. Dane osobowe nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom i są
chronione zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych
osobowych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu w swoje dane, prawo ich
poprawiania i uzupełniania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania.

4.

Wydarzenie jest są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) nie stanowią rozpowszechniania
wizerunku, mogą być publikowane na stronach www administratora danych lub przekazywane
mediom. Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniu w zakresie ich imienia, nazwiska,
wizerunku, nazwy miejscowości mogą być publikowane na stronach www administratora danych lub
przekazane mediom za świadomą zgodą osoby, której dane dotyczą lub jej opiekuna prawnego.

….............................................................
/ miejscowość, data /

….............................................................
/ czytelny podpis /

________________________________________________________________

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży ul. Zjazd 18, 18-400 Łomża
NIP: 718-21-02-536
Tel./fax 86 215 06 05 , sekretariat@mosir.lomza.pl, www.mosir.lomza.pl

DEKLARACJA WYPOŻYCZENIA ROWERU MIEJSKIEGO
Dnia 26.04.2018r. na czas trwania Łomżyńskiego Wyścigu Rowerowego ŁoKeR Organizator
wypożycza uczestnikowi rower miejski numer: ………………….……………………………………………….....

Uwagi:
•

Rower jest własnością Miasta Łomża i po zakończeniu Łomżyńskiego Wyścigu Rowerowego ŁoKeR w
dniu 26.04.2018r. musi zostać zwrócony Organizatorowi w stanie nienaruszonym we wskazane miejsce.

•

Używanie wypożyczonego roweru jest możliwe tylko w strefie wyścigu wskazanej przez Organizatora
wyścigu.

•

Organizator zabrania korzystać z roweru przez osoby inne niż uczestnik.

•

Użytkownik jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami
Regulaminu Łomżyńskiego Wyścigu Rowerowego ŁoKeR i zobowiązuje się oddać rower sprawny
technicznie, w takim samym stanie jak w momencie wypożyczenia.

•

Akceptacja Regulaminu Łomżyńskiego Wyścigu Rowerowego ŁoKeR oraz wypożyczenie roweru są
równoznaczne z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na
rowerze; umiejętnością jazdy na rowerze i posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami
oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.

Akceptuję:

……………………………………….…………..

……………………………………………….

czytelny podpis wypożyczającego

czytelny podpis użyczającego

________________________________________________________________

