
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Rajd Rowerowy ścieżkami doliny Dobra Widawa  

Imię i nazwisko 

uczestnika: 

 

 

 Adres zameldowania: 

 

 

 

 Data i miejsce urodzenia: 

 

 

 

 Pesel:  

Tel. 

 

 E-mail:  
 

UWAGA: 

Rajd rowerowy adresowany jest w pierwszej kolejności do mieszkańców z regionu LGD 

Dobra Widawa oraz osób aktywnie działających na rzecz rozwoju naszego regionu oraz 

Stowarzyszenia. 
 

Udział w rajdzie jest bezpłatny, jednakże w przypadku rezygnacji z uczestnictwa 

i niepowiadomienia organizatora w terminie po 08.06.2015 r., pobrana zostanie opłata 

w wysokości 300 zł. 
 

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać emailem na adres: biuro@dobrawidawa.pl, 

pocztą lub osobiście: LGD Dobra Widawa,  ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica. 

 

Termin przysyłania zgłoszeń: 29.05.2015 r. do godz. 15:00. 
 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez 

Lokalną Grupę Działania Dobra Widawa, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 1997 nr 133, poz. 883).  

* Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez organizatora zdjęć z Rajdu rowerowego na wszystkich polach 

eksploatacji. 

* Zgłoszenia do uczestnictwa w Rajdzie do dnia 29.05.2015 r. godz. 15.00, po tej dacie zgłoszenia będą 

przyjmowane wyłącznie w razie wolnych miejsc. 

* Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i programem Rajdu oraz warunkami finansowymi i nie 

zgłaszam do nich zastrzeżeń.  

* Oświadczam, iż przyjęłam/przyjąłem do wiadomości, że uczestnicy Nocy Świętojańskiej ubezpieczają się od 

następstw nieszczęśliwych wypadków na własny koszt i jestem ubezpieczona/ ubezpieczony. 

* Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału. Udział w rajdzie będzie 

potwierdzany telefonicznie, mailowo bądź pisemnie przez biuro LGD Dobra Widawa.  

* Zobowiązuję się do wypełnienia formularza ewaluacyjnego w dniu zakończenia rajdu. 

* Ewentualne spory strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez 

właściwy miejscowo sąd. 

* W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszych Warunków Uczestnictwa, zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

  

………………………………………………………………………. 
data i podpis uczestnika 

Dane do kontaktu: tel. (71) 314 32 01; e-mail: biuro@dobrawidawa.pl,      
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie . Projekt współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi IV LEADER, działanie 4.31 
„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania , nabywanie umiejętności i aktywizacja”. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  
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