KARTA ZGŁOSZENIA ZAŁOGI
na XXXVIII Ogólnopolskie „Caravaningowe Świętojanki”
Zgłaszam udział w Zlocie w dniach 22-24.VI.2018 na Kempingu Nr 115
„moto-raj” w Miedzianej Górze k/Kielce.
Wpisowe za zlot wynosi od załogi: Członkowie A/Klubu Kieleckiego - 110 zł,
Zrzeszeni w PZM – 120 zł, niezrzeszeni w PZM - 140 zł
Załoga (2 os. dorosłe +3 dzieci) Następne osoby dorosłe w załodze +30 zł/os.
Następne dziecko + 15 zł.
Powyższe opłaty należy dokonać w Biurze Zlotu po przybyciu na kemping.
Zgłoszenie uczestnictwa w Zlocie prześlę w terminie do 19.06.2017 r na adres:
Zgłoszenie po ww terminie + 20 zł.
Automobilklub Kielecki, 25-365 Kielce, ul.Słowackiego 16. z dop:” ZLOT”
lub e-mail: czesław.jamroz@pzm.pl , caravaning@automobilklub.kielce.pl
albo telefonicznie na nr 502-264-888

Przez sam fakt podpisu na Karcie Zgłoszenia Uczestnik jak również
wszyscy członkowie jego załogi przyjmują tym samym bez zastrzeżeń
przepisy Regulaminu Ramowego i Uzupełniającego oraz załączników i
komunikatów wydanych w czasie imprezy i uznają jako jedyne władze te
które zostały ustalone przez Automobilklub Kielecki. Jednocześnie
uczestnicy oświadczają, iż biorą udział w imprezie na własne ryzyko,
przejmują na siebie pełną odpowiedzialność za powstałe z ich winy szkody, a
tym samym zrzekają się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora.
Kierowca oświadcza że posiada aktualne ubezpieczenie NW i OC
Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust, 1 pkt 1 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony danych osobowych w skrócie RODO. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Automobilklub Kielecki, na
zasadach opisanych na stronie internetowej Automobilklubu Kieleckiego:
www.automobilklub.kielce.pl

Samochód m-ki ……………………………. Nr rej………………………….
Przyczepa m-ki ……………………………. Nr rej. ………………………...
Namiot ……………………………………………………………………….

……………………………………………
czytelny podpis zgłaszającego

Przynależność klubowa ……………………………………………………….
Okręg PZM ...........................................................................................……….
Lp.

Nazwisko i Imię Kierowcy
i członków załogi

Adres zamieszkania

Wiek
dzieci

1
2
3
4
5

Wyrażam chęć wyjazdu na basen w Strawczynku- …….. osób. x 7 zł/godz.
UWAGA: dojazd własny, obowiązują czepki, udział wg. kolejności zgłoszeń!
……………………………………………………..……..

(czytelny podpis zgłaszającego)

