
Formularz zgłoszenia do uczestnictwa w imprezie  

 

23` Rajd Zagłębiowski „Wokół akwenów Pogoria I –IV” 

 

 

1. TERMINY ZGŁOSZEŃ 

Pierwszy termin do 1.10. 2021 r. 

Kierowca – 25 (40) zł, Pilot – 25 (40) zł. Osoby towarzyszące:    -  (15) zł. 

Drugi termin do 5.10.2021 r. 

Kierowca – 30 (48) zł, Pilot – 30 (48) zł. Osoby towarzyszące:    -  (18) zł.  

Uwaga: Opłaty podane w nawiasach obejmują „startowe” oraz koszt obiadu. 

 

Osoby do lat 12 zwolnione są z opłaty wpisowego. 

 

Przelew bankowy należy zrobić na konto Automobilklubu Mysłowickiego, ul. Obrzeżna Północna 24, 

41-400 Mysłowice: 

Bank Pekao S.A.  –  94 1240 4315 1111 0000 5296 3298 z dopiskiem  „opłata startowa 23 Rajd 

Zagłębiowski” oraz imiona i nazwiska członków załogi. 

Potwierdzenie przelewu proszę przesłać wraz z wypełnionym formularzem zlecenia na adres mailowy 

organizatora  biuro@automobilklubmyslowicki.pl  

 

2. ZAŁOGA 

Start załogi w klasyfikacji:      TJnOPP       

 

KIEROWCA 

Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………….. 

Imię ………………………………………………………………………………………….……………………. 

E-mail ……………………………………………………………………………….……………………………. 

Telefon (do ew. kontaktu w trakcie trwania imprezy)……………………………………… 

Przynależność klubowa …………………………………………………..……………………………… 

Okręg ……………………………………………………………………………..……………………………… 

Kierowca oświadcza, że posiada uprawnienia i wymagane dokumenty uprawniające go do 

prowadzenia pojazdu, oraz dokumenty dopuszczające zgłoszony pojazd do ruchu na drogach 

publicznych. 

 

PILOT 

Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………….. 

Imię ……………………………………………………………………………….………………………………. 

E-mail ………………………………………………………………………….…………………………………. 

Telefon (do ew. kontaktu w trakcie trwania imprezy)……………………………………… 

Przynależność klubowa …………………………………………………..……………………………… 

Okręg ………………………………………………………………………..…………………………………… 

Start pilota w klasyfikacji prób SZ i na najlepszego kierowcę sezonu TAK/NIE. Wybranie opcji TAK jest 

jednoznaczne z oświadczeniem pilota, że posiada uprawnienia i wymagane dokumenty uprawniające 

go do prowadzenia pojazdu. 

 

OSOBY TOWARZYSZĄCE 

…………………………………………………………………………………..  

 

 

 



SAMOCHÓD 

Marka samochodu ………………………………………………………………………………………. 

Numer rejestracyjny …………………………………………………………………………………………….…………… 

Model samochodu (opcjonalnie)  ……………………………………………………………………………………… 

 

3. WYMAGANE ZGODY: 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym 

formularzu w celu przygotowania i przeprowadzania imprezy.    

 

2.  Wyrażam zgodę na publikację zdjęć z moim udziałem z imprezy w której uczestniczę na 

stronie internetowej i profilach społecznościowych Automobilklubu Polski i Polskiego Związku 

Motorowego.  

 

3. Wyrażam zgodę na publikację zgłoszonych przeze mnie danych osobowych w materiałach 

informacyjnych z imprezy w której uczestniczę, na stronie internetowej i profilach 

społecznościowych Automobilklubu Mysłowickiego i Polskiego Związku Motorowego.  

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią dokumentu "Informacje dotyczące przetwarzania danych 

osobowych w Automobilklubie Mysłowickim http://www.automobilklubmyslowicki.pl/wp-

content/uploads/2019/03/rodo-informacja-dla-cz%C5%82onkow-stowarzyszenia.pdf  

 

                                           

                               /podpis uczestnika/  

 

4. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą mailową/SMS na podany adres mailowy 

lub nr. telefonu informacji o imprezach organizowanych przez Automobilklub Mysłowicki 

oraz przez Główną Komisję Sportów Popularnych i Turystyki PZM, a także otrzymywanie 

ankiet dotyczących odbytych imprez. - TAK/NIE 

 

Uwaga!  

Zgoda wymienione w pkt 1, 2,  3 i 4 muszą być zaakceptowane żeby brać udział w niniejszej imprezie. 

Niewyrażenie w/w zgód uniemożliwia udział w imprezie ze względu na to, że jednym z celów jej 

zorganizowania jest promowanie sportów motorowych, także poprzez akcję reklamową 

wykorzystującą materiały zdjęciowe z imprezy i informacje o jej uczestnikach. 

 

Zgoda na warunki pkt 5 zezwala organizatorowi imprezy oraz GKSPiT PZM na przesyłanie drogą 

mailową lub SMS’ową powiadomień o zbliżających się imprezach organizowanych przez 

Automobilklub Mysłowicki oraz GKSPiT PZM, a także przeprowadzanie anonimowych ankiet których 

celem jest ocena przez uczestnika imprezy w której brał udział oraz zbieranie informacji służących 

doskonaleniu organizacji imprez. 

 

 

4. UWAGI DODATKOWE ………………………………………………………………………………………………………………….  

 

 

                               /podpis uczestnika/  


