KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA
I. GDZIE JEDZIEMY
Wyjazd do kompleksu energetycznego Bełchatów organizowany jest w ramach projektu
„Piotrkowski Alarm Smogowy-Piotr_AS w akcji – edukacja ekologiczna mieszkańców Piotrkowa
Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego”, który realizowany przez Stowarzyszenie „21” w ramach
konkursu pn. „EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – EDYCJA
2017” (obszar priorytetowy: zagrożenia związane z emisją pyłów i szkodliwych gazów dla środowiska.
Termin imprezy: 14.04.2018 r.
II. DANE UCZESTNIKA
Imię i nazwisko uczestnika imprezy

Data urodzenia (DD-MM-RRRR)

Adres zamieszkania

Numer PESEL

Adres poczty elektronicznej (e-mail)

Telefon kontaktowy

Wypełnioną kompletnie Kartę zgłoszeniową Uczestnika należy przesłać na adres e-mail
Stowarzyszenia „21” - kontakt@stowarzyszenie21.pl. Uczestnicy imprezy będą kwalifikowani
według kolejności przesłanych zgłoszeń. Oryginał zgłoszenia Uczestnika zakwalifikowanego do
udziału w imprezie należy dostarczyć Organizatorowi imprezy najpóźniej w dniu wyjazdu. O
zakwalifikowaniu do imprezy Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Ostatecznym warunkiem uczestnictwa jest wniesienie Opłaty wpisowej. Opłatę
wpisową można również wnieść przed wyjazdem, ale nie gwarantuje to miejsca.
Opłata wpisowa wynosi 50,00 PLN (słownie pięćdziesiąt złotych i zero groszy), które należy wpłacić
do 10.04.2018 r. na rachunek bankowy Stowarzyszenia „21” numer 19 8980 0009 2029 0096 2180
0001 (ESBANK Bank Spółdzielczy), wpisując w tytule przelewu: „KWB Bełchatów – imię i nazwisko
Uczestnika”.

Stowarzyszenie „21”
ul. Cała 13
97-300 Piotrków Trybunalski

Strona internetowa / E-mail:
www.stowarzyszenie21.pl
kontakt@stowarzyszenie21.pl

KRS: 0000562366
REGON: 36179414400000
NIP: 7712881621

Nr rachunku: 62 1140 2004
0000 3302 7579 1925
SWIFT: BREX PL PW MBK

III. OŚWIADCZENIAORAZ INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej zakresie (pkt II niniejszej
Karty zgłoszeniowej uczestnika) przez Stowarzyszenie „21” z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy
Całej 13 w celach organizacji i przeprowadzenia imprezy, realizacji projektu oraz późniejszych celach
informacyjnych i marketingowych. Wyrażam również zgodę, aby moje ww. dane osobowe były
przekazywane podmiotom trzecim w celach realizacji ww. imprezy i projektu oraz w późniejszych celach
informacyjnych i marketingowych. Przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo do zmiany lub usunięcia
swoich danych osobowych, nie wcześniej jednak niż nastąpi ostateczne rozliczenie i zakończenie projektu.
Wcześniejsze cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza dobrowolną rezygnację
Uczestnika z udziału w imprezie i może wiązać się z brakiem zwrotu Opłaty wpisowej. Uczestnik wyraża
ponadto zgodę na dokumentowanie jego uczestnictwa w imprezie i projekcie z wykorzystaniem urządzeń
multimedialnych (np. poprzez robienie zdjęć) oraz i ich późniejszą publikację na stronie internetowej
Stowarzyszenia „21” pod adresem www.stowarzyszenie21.pl oraz na portalach społecznościowych.
Uczestnik wyraża ponadto zgodę na publikację jego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania na
stronie internetowej Stowarzyszenia „21” pod adresem www.stowarzyszenie21.pl oraz na portalach
społecznościowych.
Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie „21”, zwane w niniejszym formularzu, Organizatorem imprezy.
Rejestracji podlegają jedynie kompletnie wypełnione Karty zgłoszeniowe (wypełnione wszystkie wymagane
pola formularza z podpisem Uczestnika wraz z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych).
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad i reguł imprezy i projektu ustanowionych
przez Organizatora imprezy oraz osoby i podmioty trzecie, które będą działały w imieniu Organizatora
imprezy.
W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z uczestnictwa w imprezie wpłacona Opłata wpisowa nie jest
zwracana.
Wszelkie informacje związane z imprezą oraz projektem oraz ich aktualizacje będą zamieszczane na stronie
internetowej Stowarzyszenia „21” pod adresem: www.stowarzyszenie21.pl.
Stowarzyszenie „21” nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody Uczestnika powstałe w czasie
ww. imprezy. W szczególności dotyczy to szkód o charakterze materialnym takich jak na przykład zgubienie
rzeczy czy zniszczenie ubrań.
Stowarzyszenie „21” nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej ze zdrowiem i życiem Uczestnika,
w związku z uczestnictwem w imprezie i/lub projekcie. Uczestnik bierze udział w imprezie i/lub projekcie na
zasadzie dobrowolności i całkowicie na własną odpowiedzialność. Uczestnik jednocześnie oświadcza, że
jego stan zdrowia nie stanowi przeciwwskazania do udziału w ww. imprezie.
W imprezie mogą wziąć udział mieszkańcy województwa łódzkiego w wieku powyżej 15 lat (z uwagi
na ograniczenia narzucane przez Kopalnię Bełchatów), głównie z Piotrkowa Trybunalskiego i najbliższej
okolicy. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w wyjeździe pod opieką osoby dorosłej.

10. Projekt dofinansowany ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi.

Zgłaszam udział w wyjeździe oraz oświadczam, że zapoznałem się z zasadami imprezy
opisanymi w niniejszej Karcie zgłoszeniowej Uczestnika oraz na stronach internetowych pod
adresami: www.stowarzyszenie21.pl oraz www.piotrkowskialarmsmogowy.pl, rozumiem te
zasady oraz je akceptuję.

……………………………………………………..………………….……………
Data i miejscowość

……………………………………………………..………………….……………
Czytelny podpis Uczestnika
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