
KARTA ZG£OSZENIA
VIII  OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU TURYSTÓW PRZYRODNIKÓW PTTK

W£ODAWA 25 - 27 maja 2018 rok.

(Prosimy wype³niæ czytelnie - drukowanymi literami)

TAK *                                          NIE*

TAK *                                          NIE*

TAK *                                          NIE*

TAK *                                          NIE*

(transport w³asny)               Komunikacja samochodowa

Imiê i nazwisko:

Data i miejsce urodzenia:

Seria i nr dowodu osobistego:

Adres zamieszkania z kodem
pocztowym:

Nr telefonu komórkowego 
lub stacjonarnego/ e-mail:

Przynale¿noœæ do Oddzia³u PTTK
(nazwa oddzia³u):

Data wst¹pienia do PTTK:

Nr legitymacji PTTK:

Aktualnie pe³nione funkcje w PTTK:

Jestem Honorowym IOP PTTK:

Jestem Instruktorem Ochrony Przyrody PTTK:

Jestem Opiekunem Przyrody PTTK:

Mam zamiar zdawaæ egzamin na 
Instruktora Ochrony Przyrody PTTK:

Ewentualne proœby i sugestie
(np. z kim w pokoju itp.):

Dojazd œrodkiem transportu na Zlot:

Planowana godzina przyjazdu do W³odawy
                                                               /Okuninki:

W dniu ...............................2018 roku wp³aci³am/-em na konto Oddzia³u PTTK we W³odawie, 22-200 W³odawa

ul. ¯o³nierzy WiN 25

konto: Bank Spó³dzielczy Oddzia³ we W³odawie numer konta: 72 8042 0006 0550 2121 2000 0010

z dopiskiem VIII ZLOT PRZYRODNIKÓW oraz z podaniem imienia i nazwiska kwotê ............................................ z³.

(w za³¹czeniu kopia dowodu wp³aty).

* otoczyæ w³aœciw¹ odpowiedŸ

- Ka¿dy uczestnik bierze udzia³ w Zlocie na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ.
- Zg³oszenie uczestnictwa w Zlocie oznacza akceptacjê przez uczestnika postanowieñ zawartych w Regulaminie  Zlotu
  oraz Karcie Zg³oszenia i zobowi¹zanie do ich przestrzegania.
- Zg³oszenie uczestnictwa w Zlocie jest równoznaczne z wyra¿eniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów
  danych osobowych dla celów zwi¹zanych z organizacj¹ i promocj¹ imprezy zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
- Organizatorzy nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci za szkody wyrz¹dzone przez osoby inne ni¿ ich przedstawiciele
  lub podmioty dzia³aj¹ce na zlecenie organizatorów. Uczestnik Zlotu ponosi pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za szkody
  w³asne jak i wyrz¹dzone innym uczestnikom lub osobom trzecim wskutek swojego dzia³ania lub zaniechania
  zaistnia³ego w czasie trwania Zlotu. Uczestnik zrzeka siê w tym zakresie wszelkich roszczeñ wobec organizatorów. 
  W przypadku koniecznoœci naprawienia przez organizatorów szkód wyrz¹dzonych przez uczestnika, uczestnik
  zobowi¹zuje siê pokryæ w ca³oœci wszelkie poniesione w tym celu wydatki, w³¹czaj¹c koszty pomocy prawnej, 
  odsetki i nale¿noœci s¹dowe.

.........................................................................................                                              ........................................................................................
             (miescowoœæ i data)                                                                                                     (czytelny podpis)
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