
Z G Ł O S Z E N I E      

                                   Nr startowy 

               

Data 

……………………… 
 
 
Kierowca: 
NICK:                      ….................................................................... 
Nazwisko i Imię      ……………………………………….………….. 
Adres :                    ……………………………………….………….. 
                                ……………………………………….…………..  
Tel. kontaktowy    ……………………………………….…………..  
e-mail        ……………………………………….…………..  
 
Pilot: 
Nazwisko i Imię:      ……………………………………….…………..   
Adres:                      ……………………………………….…………..   
                                 ………………………………………………….... 
Tel. kontaktowy       ……………………………………….…………..    
e-mail             ……………………………………….………….. . 

 
Pojazd: 
Marka:                   ……………………………………….…………..  
Typ:                        ……………………………………….…………..  
Nr.rejestracyjny:   ……………………………………….…………..   
Rok prod.:              ……………………………………….………….. 
Poj. Silnika:           ……………………………………….…………..   
Ubezpieczenie OC/NW     ……………………………………….… 
Klasa      …................................................................................... 
 

Oświadczam, że mam aktualne ubezpieczenie OC i NW a także jeżdżę na własną odpowiedzialność. 

 

 

……………………………       ………………………….. 
podpis kierowcy                             podpis pilota 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE 
UCZESTNIKA ZAWODÓW time4rally CUP 

 
 
 
Ja, niżej podpisany _________________________________________ 
                                                            (imię i nazwisko; wypełnić czytelnie, drukowanymi literami)                         

 
będąc uczestnikiem imprezy pod nazwą time4rally CUP oświadczam, iż: 

1. zapoznałem się Regulaminem i akceptuję jego postanowienia, oraz zobowiązuję się do jego 

przestrzegania; 

2. mam pełną świadomość, iż uczestnictwo w Imprezie może być niebezpieczne i biorę w niej udział na 

własne ryzyko; 

3. ponoszę wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie szkody, jakie spowoduję sam lub 

używany przeze mnie pojazd; 

4. zrzekam się wszelkich roszczeń wobec Organizatora, w szczególności oświadczam, iż rezygnuję 

z prawa do podjęcia dochodzenia roszczeń na drodze sądowej lub występowania z regresem przeciwko 

organizatorom, ich sponsorom, uczestnikom i pomocnikom, organom władzy, właścicielom terenu, 

a także wszelkim innym osobom powiązanym z organizacją imprezy, w związku z wszelkimi wypadkami 

lub stratami związanymi z impreza, nawet wtedy, gdy wypadek lub strata były zamierzone lub wynikły 

z rażącego zaniedbania; 

5. przyjmuję do wiadomości, iż Organizator nie ponosi odpowiedzialności za moje działania lub zaniechania; 

6. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji zawodów oraz jego celów przez Organizatora Edycji 

(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883); 

7. wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku uwidocznionego w filmach i na fotografiach 

z zawodów do celów związanych z przedstawieniem relacji z imprezy oraz w celach promocyjnych WLTA, 

w tym w szczególności na fotorelacje w: prasie, portalach i na stronach internetowych, reprodukcje na: 

ulotkach, plakatach, zaproszeniach, w galeriach zdjęć oraz wszelkich innych materiałach promocyjnych tu 

nie wyszczególnionych. Zgoda na wykorzystanie wizerunku może zostać cofnięta (wyłącznie w formie 

pisemnej), jednak nie wcześniej niż po zakończeniu kolejnej eliminacji. 

 
 
 
 
 
________________________________                              ________________________________ 
Data i miejsce                                                                                                                                              Czytelny Podpis Uczestnika 

 

 
       


