
INDYWIDUALNA KARTA ZGŁOSZENIA 

Na RAJD - SZTAFETA 40 godzin na 40 lecie KALINKI  

 w Małych Łunawach 19-22.07.2018 
 

1. Klub/sekcja ……………………………………………….….…………………… 

………………………………………… w ……………………..…………………… 

2. Imię i nazwisko …………………………………………………….……………... 

 

3. Adres zamieszkania ………………………………………………………………. 

 

4. Nr dokumentu tożsamości ………………………….……………….……………. 

 

5. Nr Legitymacji PTTK (aktualne składki) ……….…….… (do wglądu na rajdzie) 

 

6. Nr PESEL ………………………………………….……………...……………… 

 

7. Tel. kontaktowy …………………. 

e-mail ……….…………………………………………..…. 

 

8. Wpisowe w wysokości ………. wpłacono w dniu ………………… 

 

na adres: Oddział PTTK ul. Hallera 32, 86-300 Grudziądz.    

Bank Spółdzielczy  

Nr konta 27 9484 1033 0312 0004 2003 0001  

z dopiskiem „SZTAFETA 40/40”  

Opłatę za obiad i noclegi* (w szkole - 30 zł; w namiocie - 20 zł) zobowiązuję się 

opłacić niezwłocznie po przybyciu na rajd. 

* podkreślić wybraną opcję 

9. Na rajd planuję przyjechać dnia …………… ok. godziny ………… 

10. Oświadczam, że regulamin Rajdu jest mi znany i zobowiązuję się do     

przestrzegania jego treści, oraz zaleceń kierownictwa imprezy. 

11. Wyrażam zgodę na zbieranie, wykorzystanie i przetwarzanie moich danych 

osobowych przez organizatora Rajdu do celów/potrzeb związanych z realizacją 

imprezy. 

 

 

                                            ………………………………………… 

                                      podpis 

                                             (za osoby niepełnoletnie podpisuje rodzic lub opiekun) 

 

W razie potrzeby prosimy o skopiowanie odpowiedniej ilości zgłoszeń. 
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