
FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU 
W III CZEMPIŃSKIEJ GRZE MIEJSKIEJ 

„Powrót do przeszłości” 
 

Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ziemi Czempińskiej 

ul. Nowa 2A, 64-020 Czempiń 

www.spiszcz.org 

www.facebook.com/SPiSZCz 
 

Nazwa Zespołu: ………………………………………………………………………………………………………………….................. 

Kapitan Zespołu: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

UWAGA: 

W przypadku, gdy Uczestnik Gry będzie osobą poniżej 13 roku życia, przynajmniej jeden z członków 

Zespołu powinien być osobą pełnoletnią. 
 

 

Uczestnicy (razem z Kapitanem): 

Lp. Imię Nazwisko Data 
urodzenia 

Miejsce zamieszkania 

1     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

 

 

………………………………………………………………………………………….. 

Data i godzina przyjęcia zgłoszenia (wypełnia Organizator) 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA GRY 
LUB RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA GRY* 
 

Ja, …………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………… 

biorę udział w Grze, znając i akceptując warunki Regulaminu.  

 

lub  

Wyrażam zgodę na wzięcie udziału (imię i nazwisko): ……………………………………………..……………………….… 

w Grze, znając i akceptując warunki Regulaminu*. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich/oraz mojego dziecka* danych 

osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29.09.1997 roku Dz. U. Nr 133 poz. 883). 

 

Wyrażam zgodę na opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali 

społecznościowych oraz w informacjach medialnych mojego/mojego dziecka* wizerunku. 

 

Data i podpis ……………………………………………………………………………. 

 

• Niepotrzebne skreślić  
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