
 
 
 
 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA TEC, TNMP, TNMO, TNMOON 
 

Konkurencja Proszę wpisać znak „X”  
przy wybranej konkurencji 

Turniej Europy Centralnej (CEC) 10-12.06  

Turystyczno-Nawigacyjne Mistrzostwa Polski (turystyka) 10-12.06  

Turystyczno-Nawigacyjne Mistrzostwa Polski (nawigacja) 10-12.06  

Turystyczno-Nawigacyjne Mistrzostwa Okręgu 11.06  

Turystyczno-Nawigacyjne Mistrzostwa Okręgu Osób Niepełnosprawnych  11.06  

 
Kierowca:  Pilot: 

 Imię, Nazwisko  

 Klub  

 Telefon kontaktowy  

 Adres poczty elektronicznej   

 Uwagi  

 
Proszę wpisać znak „X” przy wybranych świadczeniach

Świadczenie Osoba lub 
runda 

Załoga „X” Uwagi 

Startowe TNMP 70,00/runda 140,00  
Posiłek w piątek 25,00 zł 50,00   
Nocleg 1+ śniadanie 67,50 zł 135,00   
Obiad 30,00 zł 60,00   
Kolacja zakończenie 70,00 zł 140,00   
Nocleg 2+śniadanie 67,50 zł 135,00   

Razem: *660,00   
*UWAGA: załogi startujące 11.06. tylko w TNMO lub/i w TNMOON – koszt uczestnictwa (obiad, startowe) wynosi 60,00 zł.  Istnieje 
możliwość dokupienia dodatkowych świadczeń.  

 

OŚWIADCZENIE 
 

Niniejszym oświadczam, że mój udział w imprezie jest dobrowolny, jak również przyjmuję do wiadomości,  
że Organizator imprezy nie przejmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu 
jak i za spowodowane przez nich pośrednio lub bezpośrednio szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia. 
Zrzekam się jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora za szkody, których jestem sprawcą. Obowiązuje w tym 
zakresie ubezpieczenie w ramach istniejących przepisów.  

Wszystkich uczestników obowiązuje znajomość przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym i stosowanie się  
do nich. Kierowca oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie OC pojazdu mechanicznego, którym będzie poruszał 
się podczas rajdu turystyczno-nawigacyjnego „Mysłowicka Czwórka”.  

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych oraz rozpowszechnianie mojego 
wizerunku przez Organizatora i PZM na potrzeby organizacyjne i marketingowe (kolejno w rozumieniu Ustawy z dnia 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 4.02.1994 r o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych). Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o przysługujących mi w związku z tym prawach. 
Administratorem danych jest Automobilklub Mysłowicki, z siedzibą w Mysłowicach, przy ul. Obrzeżnej Północnej 24.  

 

Data Czytelny podpis kierowcy Czytelny podpis pilota 

   

 
Prosimy przesłać wypełniony formularz zgłoszenia, na adres elektroniczny: biuro@automobilklubmyslowicki.pl 
jednocześnie dokonując wpłaty za zamówione świadczenia na konto Automobilklubu Mysłowickiego z dopiskiem 
„Mysłowicka Czwórka”. Nieprzekraczalny termin zgłoszeń mija 27.05.2016.  
Numer konta: Pekao S.A. oddział Mysłowice: 94 1240 4315 1111 0000 5296 3298 

Międzynarodowy Rajd Turystyczno-Nawigacyjny   
 

Mysłowice, 10-12 czerwca 2016 r  

 


