KARTA ZGŁOSZENIA
X OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU TURYSTÓW PRZYRODNIKÓW PTTK
„WYSPA SOBIESZEWSKA 2020” 15 - 17 maja 2020 r.
(Prosimy wypełnić czytelnie – drukowanymi literami)

Imię i nazwisko:
Data i miejsce urodzenia:
Seria i nr dowodu osobistego:
Adres zamieszkania z kodem pocztowym:
Nr telefonu komórkowego i adres e-mail:
Przynależność do Oddziału PTTK (nazwa oddziału):
Data wstąpienia do PTTK:
Nr legitymacji PTTK:
Aktualnie pełnione funkcje w PTTK:
Jestem Honorowym IOP PTTK:
Jestem Instruktorem Ochrony Przyrody PTTK:
Jestem Opiekunem Przyrody PTTK:
Mam zamiar zdawać egzamin na Instruktora Ochrony
Przyrody PTTK:
Ewentualne prośby i sugestie (np. z kim w pokoju itp.):
Dojazd środkiem transportu na Zlot:
Planowana godzina przyjazdu do Sobieszewa:

TAK*
TAK*
TAK*
TAK*

Transport własny*

NIE*
NIE*
NIE*
NIE*

Komunikacja publiczna*

W dniu ......................2020 roku wpłaciłam/-em na konto Oddziału PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni numer
konta: 92 1440 1390 0000 0000 1542 2661 z dopiskiem X ZLOT PRZYRODNIKÓW oraz z podaniem imienia i nazwiska
kwotę ............................................ zł. (w załączeniu kopia dowodu wpłaty).
* - niepotrzebne skreślić
- Każdy uczestnik bierze udział w Zlocie na własną odpowiedzialność, członkowie PTTK są ubezpieczeni.
- Zgłoszenie uczestnictwa w Zlocie oznacza akceptację przez uczestnika postanowień zawartych w Regulaminie Zlotu
oraz Karcie Zgłoszenia i zobowiązanie do ich przestrzegania.
- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby inne niż ich przedstawiciele
lub podmioty działające na zlecenie organizatorów. Uczestnik Zlotu ponosi pełną odpowiedzialność za szkody własne
jak i wyrządzone innym uczestnikom lub osobom trzecim wskutek swojego działania lub zaniechania zaistniałego
w czasie trwania Zlotu. Uczestnik zrzeka się w tym zakresie wszelkich roszczeń wobec organizatorów. W przypadku
konieczności naprawienia przez organizatorów szkód wyrządzonych przez uczestnika, uczestnik zobowiązuje się
pokryć w całości wszelkie poniesione w tym celu wydatki, włączając koszty pomocy prawnej, odsetki i należności
sądowe.
Miejscowość i data: …………………………………………………….

Czytelny podpis: ……………………………………………………………

Administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie „Oddział PTTK Marynarki Wojennej przy Klubie Marynarki Wojennej”, ul. Zawiszy
Czarnego 1, 81-374 Gdynia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000039820. Dane osobowe przetwarzane są w celu
organizacji kursu Instruktora Krajoznawstwa PTTK. W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa związanego z przetwarzaniem danych
osobowych (np. udzielenie dostępu, sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania) należy skontaktować się z Administratorem.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na upublicznienie mojego wizerunku na zdjęciach wykonanych przez organizatora w czasie trwania
X Ogólnopolskiego Zlotu Turystów Przyrodników PTTK „Wyspa Sobieszewska 2020”. (*-niepotrzebne skreślić).

Miejscowość i data: ........................................................

Czytelny podpis: ……………………………………........................

