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TAK NIE TAK NIE

Start SZ Klasyfikacja Start SZ Klasyfikacja

1 czy poniżej 12 lat?
2 czy poniżej 12 lat?
3 czy poniżej 12 lat?
4 czy poniżej 12 lat?
5 czy poniżej 12 lat?

psy inne

TAK NIE

Zgoda wymienione w pkt 1, 2 i 3 muszą być zaakceptowane żeby brać udział w niniejszej imprezie. Niewyrażenie w/w zgód uniemożliwia udział w imprezie ze względu na to, że jednym z celów jej 
zorganizowania jest promowanie sportów motorowych, także poprzez akcję reklamową wykorzystującą materiały zdjęciowe z imprezy i informacje o jej uczestnikach.
Zgoda na warunki pkt 4 zezwala organizatorowi imprezy oraz GKSPiT PZM na przesyłanie drogą mailową lub SMS’ową powiadomień o zbliżających się imprezach organizowanych przez Automobilklub 
Królewski oraz GKSPiT PZM, a także przeprowadzanie anonimowych ankiet których celem jest ocena przez uczestnika imprezy w której brał udział oraz zbieranie informacji służących doskonaleniu organizacji 
imprez.

ZAŁOGABłąd  w polu Czy członek AK Królewski Błąd w polu Czy członek AK Królewski 

3 Wyrażam zgodę na publikację zgłoszonych przeze mnie danych osobowych w materiałach informacyjnych z imprezy w której uczestniczę, na 
stronie internetowej i profilach społecznościowych Automobilklubu Królewski i Polskiego Związku Motorowego.

Wyrażam zgodę

4
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą mailową/SMS na podany adres mailowy lub nr. telefonu informacji o imprezach 
organizowanych przez Automobilklub Królewski oraz przez Główną Komisję Sportów Popularnych i Turystyki PZM, a także otrzymywanie ankiet 
dotyczących odbytych imprez.

SKRZATY I CHOCHLIKI 2022 Wpisowe załoga 0; 0-  zł                                              

OŚWIADCZENIA ODNOŚNIE PRZTWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
(proszę wstawić X we właściwe pola)

Kwota Tytuł przelewu

PODPISY ZAŁOGI

PILOT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu w celu przygotowania i przeprowadzania 
imprezy.   

1

Wyrażam zgodę

2 Wyrażam zgodę na publikację zdjęć z moim udziałem z imprezy w której uczestniczę na stronie internetowej i profilach społecznościowych 
Automobilklubu Królewski i Polskiego Związku Motorowego. 

Wyrażam zgodę

KIEROWCA

żółte pola należy wypełniać znakiem "X"
w przypadku wątpliwości pomoc znajduje się w komentarzach do pól (czerwony trójkącik w narożniku komórki)

ZWIERZAKI W ZAŁODZE

DANE DO PRZELEWU

Bank: mBank nr. Rachunku bankowego: 84 1140 2004 0000 3702 8240 4696

W obu terminach osoby towarzyszące powyżej 12 roku życia   35,00 zł  (do ukończenia 12 roku życia - bezpłatnie)

TERMIN ZGŁOSZEŃ: Pierwszy termin

WPISOWE

KWOTA: -  zł                  

  48,00 zł 

  60,00 zł 

29.09.2022, godz. 23:59

23.09.2022 godz. 23:59 kierowca/pilot AKK

kierowca/pilot pozostali

  40,00 zł 

  50,00 zł 

SKRZATY I CHOCHLIKI 2022
5 runda Turystycznej Jazdy na Orientację Puchar Polski

9 runda Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Okręgu Warszawskiego
5 runda Królewskiego Pucharu Turystycznego

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAŁOGI
Warszawa 01.10,.2022 r.

Opłaty wpisowe  - od osoby (kwota automatycznie wyliczona znajduje się w niebieskim polu "KWOTA"
Pierwszy termin

wiek
OSOBY TOWARZYSZĄCE

Imię Nazwisko

Drugi termin kierowca/pilot AKK

kierowca/pilot pozostali

Nr. Rej.

Nazwisko
Imię

Czy członek AK Królewski
Przynależność klubowa

SAMOCHÓD
Marka
Model

Okręg
e-mail

telefon kontaktowy
Start w SZ / do klasyfikacji imprezy

KIEROWCA PILOT

NR. STARTOWY


