„Tydzień Turystyki Rowerowej – Bike’owe Roztocze”
13-20 sierpnia 2022 r.

KARTA ZGŁOSZENIOWA
Uwaga, wypełnienie i podpisanie Karty Zgłoszeniowej jest jednoznaczne
z akceptacją Regulaminu, prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu,
dostępnego na stronie internetowej www.lrot.pl
Imię i nazwisko:
Wiek:

o do 16 lat*
o 16-17 lat**
o powyżej 18 lat

Telefon kontaktowy:

Adres email:

Chcę wziąć udział w wydarzeniu "Tydzień Turystyki Rowerowej - Bike'owe Roztocze",
w jednym z poniższych rajdów
*Jedna karta zgłoszeniowa uprawnia do wzięcia udziału w jednym rajdzie. Uczestnik może
wziąć udział we wszystkich rajdach. Konieczne jest wypełnienie formularza kilkukrotnie.

□ 13 sierpnia 2022 r. – Janów Lubelski – 72 km
□ 13 sierpnia 2022 r. – Janów Lubelski – 30 km
□ 17 sierpnia 2022 r. – Zwierzyniec – 83 km
□ 17 sierpnia 2022 r. – Zwierzyniec – 16 km
□ 20 sierpnia 2022 r. – Tomaszów Lubelski – 62 km
Akceptuję regulamin wydarzenia:
* Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zapoznać się i zaakceptować regulamin, który jest dostępny na stronie internetowej www.lrot.pl

□ akceptuję
□ nie akceptuję

Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, moich danych osobowych dla potrzeb organizacji
wydarzenia pn. ,,Tydzień Turystyki Rowerowej - Bike'owe Roztocze’’ zgodnie z Ustawą
z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883.
*Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna jest administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z
nami pisemnie na adres ul. Krakowskie Przedmieście 6, 20-002 Lublin, drogą elektroniczną na
adres e-mail: info@lrot.pl, lub telefonicznie pod numerem 81 532 14 48.

□ wyrażam zgodę
□ nie wyrażam zgody
Wyrażam zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w formie relacji
fotograficznej i/lub audiowizualnej w ramach wydarzenia "Tydzień Turystyki Rowerowej - Bike'owe Roztocze" oraz rozpowszechnianie w celach informacyjnych, promocyjnych oraz sprawozdawczych, w tym poprzez zamieszczenie relacji z wydarzenia na stronach internetowych i profilach w mediach społecznościowych organizatorów i partnerów wydarzenia.
* Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wyrazić zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku.

□ wyrażam zgodę
□ nie wyrażam zgody

Data i czytelny podpis:
……………………………………………………………………………….
*w przypadku osób do lat 16, obowiązkowa jest opieka rodzica/opiekuna podczas przejazdu rajdu w ramach wydarzenia
pn. „Tydzień Turystyki Rowerowej – Bike’owe Roztocze”.
** Osoby w wieku 16-17 lat są zobowiązane przedstawić wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową oraz podpisane
przez rodzica/opiekuna prawnego zezwolenie na udział osoby niepełnoletniej w wydarzeniu „Tydzień Turystyki Rowerowej - Bike'owe Roztocze”
Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna siedzibą w Lubinie, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 20-002 Lublin, NIP 712 29 85 207, REGON 060083203, KRS 0000215158.
Podane dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celach związanych z organizacją przedmiotowego wydarzenia, w tym
potwierdzeniem obecności uczestników, jak również w celach sprawozdawczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a i f
RODO). Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Lubelską Regionalną Organizacją Turystyczną, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 20 – 002 Lublin, drogą elektroniczną na adres email: info@lrot.pl lub zadzwoń
pod numer: 81 532 14 48 . Więcej informacji na stronie www.lrot.pl.
Informujemy Państwa również, iż przebieg niniejszego wydarzenia, a w tym wizerunek uczestników będzie rejestrowany
w formie relacji fotograficznej i/lub audiowizualnej i przetwarzany przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczna
w Lublinie wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych oraz sprawozdawczych, w tym poprzez zamieszczenie relacji z wydarzenia na stronie internetowej lub portalach społecznościowych, prowadzonych przez Lubelską Regionalną
Organizację Turystyczną.
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