
ZGŁOSZENIE  

 UDZIAŁU w 3. PŁOCKIEJ TRIADZIE NORDIC WALKING 

   

 

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

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

Data urodzenia: …………………………………………………………………………………………………………. 

Adres zameldowania: ……………………………………………………………………………..………………… 

adres e-mail: ………………………………………………………………………………..……………………………. 

telefon kontaktowy: …………………………………………………………………….……………………………. 

Ja wyżej wymieniony/a, oświadczam, iż przystępuję w ramach 3. Płockiej Triady Nordic 

Walking do udziału:  

MARSZ I „Nocnym szlakiem iluminacji świetlnych Płocka” – 11.05.2019r. 

MARSZ II „Szlakiem Polskiego Czerwonego Krzyża” – 01.06.2019r. 

MARSZ III „Szlakiem Gotyku Ceglanego” – 22.06.2019r. 

- we wszystkich trzech marszach w ramach 3. Płockiej Triady Nordic Walking* 

zwanymi dalej Marszem oraz oświadczam, iż: 

1) Zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu 3. Płockiej Triady Nordic 

Walking (zwanym dalej Regulaminem), dostępnym na stronie: www.pkwb.pl, a tym samym w 

pełni akceptuję wszystkie jego regulacje i postanowienia. 

2) Biorę udział w Marszu na własną odpowiedzialność i ryzyko, mając na uwadze ryzyko i    

niebezpieczeństwo związane z charakterem i długością tej aktywności fizycznej raz 

oświadczam, iż nie istnieją żadne przeciwskazania zdrowotne i medyczne do mojego udziału 

w Marszu, jak również mój stan zdrowia w pełni pozwala mi na udział w Marszu. 



3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych podanych 

w zgłoszeniu, a także wyrażam zgodę na zamieszczanie moich danych osobowych w postaci     

imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, w przekazach telewizyjnych, radiowych,     

internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Administratora na mój adres     

mailowy (uczestnika) informacji dotyczących 3. Płockiej Triady Nordic Walking w Płocku. Moje     

dane osobowe (uczestnika) mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom z nim     

współpracującym przy realizacji 3. Płockiej Triady Nordic Walking w Płocku.  

4) Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu 

wideo mojego wizerunku, tzn. udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego 

mojego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zamieszczanie i    

publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, bilbordach, poprzez emisję w    

przekazach telewizyjnych i radiowych oraz wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci    

multimedialnej. 

5) Oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie dane i informacje, związane z moim udziałem    

w 3. Płockiej Triadzie Nordic Walking są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. 

6) Zobowiązuję się do dokonania opłaty startowej w wysokości 30,00 zł za udział w jednym 

Marszu, a w przypadku zapisu na dwa Marsze - 60,00 zł, na trzy Marsze 90,00 zł. Opłatę 

startową należy wpłacić najpóźniej trzy dni po wysłaniu niniejszego Zgłoszenia na mail: 

pkwb@pkwb.pl, na konto bankowe: 95160014621830106090000001  z wyraźnym 

opisem: „Imię, Nazwisko, rok urodzenia, Opłata startowa za udział w 3. PTNW - marsz nr … „ 

   

 

 

Płock, dnia …………….. 2019 r.                            .................................................................... 

                                                                                (imię i nazwisko - czytelny podpis uczestnika 

 

 

 

 

UWAGA !!! 

* niewłaściwe skreślić 


