
 

Formularz zgłoszeniowy kat. 10

Aby wziąć udział w grze miejskiej "Zaczytani w drodze 2018" należy wypełnić poniższy formularz i przekazać go 

do Stowarzyszenia Anioły wiedzy do dnia 21 września 2018. Gra odbędzie się dnia 29 września 2018 o 

10:00 (zbiórka o godzinie 9:30) w szkole podstawowej numer 5 imienia Romualda Traugutta znajdującej się na 

ulicy Traugutta 42. Zachęcamy do zapoznania się z książką "Mały książę" Antoine’a de Saint

rozpoczęciem gry! 

Imię i nazwisko 

 

 

Data urodzenia  

Pesel  

Imię i nazwisko  

rodzica/opiekuna  

Numer telefonu   

rodzica/opiekuna  

Adres E-mail  

Adres zamieszkania 

 

 

1.Regulamin Gry Miejskiej znajduję się pod adresem:
content/uploads/2018/09/POZNAŃ-REGULAMIN
regulaminem Gry Miejskiej "Zaczytani w drodze" i akceptuję jego postanowienia. 
2. Wyrażam/nie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego 
dziecka zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych na potrzeby 
Gry Miejskiej "Zaczytani w drodze". Dane osobowe zostaną wykorzystane w celu przeprowadzenia gry. 
3. Wyrażam/nie wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka w materiałach promocyjnych, 
powstałych podczas trwania Gry.  
4. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję zasadę, że organizator Gry oraz osoby z nim współpracujące przy 
organizacji i prowadzeniu Gry nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników, jak również osób trzecich, 
za jakiekolwiek szkody osobowe i/lub majątkowe powstałe przed, w trakcie 
uczestniczeniem w Grze; a także nie ponoszą odpowiedzialności za skutki zachowania innych uczestników 
zawodów. Akceptując niniejszą deklarację zrzekam się ewentualnych roszczeń wobec organizatora i jego 
współpracowników związanych z dochodzeniem odszkodowania lub zadośćuczynienia za ewentualną szkodę 
poniesioną w trakcie trwania Gry i w związku z Grą. 

Formularz zgłoszeniowy kat. 10-15 POZNAŃ

Aby wziąć udział w grze miejskiej "Zaczytani w drodze 2018" należy wypełnić poniższy formularz i przekazać go 

towarzyszenia Anioły wiedzy do dnia 21 września 2018. Gra odbędzie się dnia 29 września 2018 o 

10:00 (zbiórka o godzinie 9:30) w szkole podstawowej numer 5 imienia Romualda Traugutta znajdującej się na 

ulicy Traugutta 42. Zachęcamy do zapoznania się z książką "Mały książę" Antoine’a de Saint

1.Regulamin Gry Miejskiej znajduję się pod adresem: http://www.aniolywiedzy.pl/wp
REGULAMIN-kat.-10-15.pdf . Oświadczam, że zapoznałem/am się z 

ani w drodze" i akceptuję jego postanowienia.  
2. Wyrażam/nie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego 
dziecka zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych na potrzeby 

ejskiej "Zaczytani w drodze". Dane osobowe zostaną wykorzystane w celu przeprowadzenia gry. 
3. Wyrażam/nie wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka w materiałach promocyjnych, 

akceptuję zasadę, że organizator Gry oraz osoby z nim współpracujące przy 
organizacji i prowadzeniu Gry nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników, jak również osób trzecich, 
za jakiekolwiek szkody osobowe i/lub majątkowe powstałe przed, w trakcie i po Grze lub w związku z 
uczestniczeniem w Grze; a także nie ponoszą odpowiedzialności za skutki zachowania innych uczestników 
zawodów. Akceptując niniejszą deklarację zrzekam się ewentualnych roszczeń wobec organizatora i jego 

z dochodzeniem odszkodowania lub zadośćuczynienia za ewentualną szkodę 
poniesioną w trakcie trwania Gry i w związku z Grą.  

 

15 POZNAŃ 

Aby wziąć udział w grze miejskiej "Zaczytani w drodze 2018" należy wypełnić poniższy formularz i przekazać go 

towarzyszenia Anioły wiedzy do dnia 21 września 2018. Gra odbędzie się dnia 29 września 2018 o godzinie 

10:00 (zbiórka o godzinie 9:30) w szkole podstawowej numer 5 imienia Romualda Traugutta znajdującej się na 

ulicy Traugutta 42. Zachęcamy do zapoznania się z książką "Mały książę" Antoine’a de Saint-Exupéry’ego przed 

http://www.aniolywiedzy.pl/wp-
. Oświadczam, że zapoznałem/am się z 

2. Wyrażam/nie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego 
dziecka zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych na potrzeby 

ejskiej "Zaczytani w drodze". Dane osobowe zostaną wykorzystane w celu przeprowadzenia gry.  
3. Wyrażam/nie wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka w materiałach promocyjnych, 

akceptuję zasadę, że organizator Gry oraz osoby z nim współpracujące przy 
organizacji i prowadzeniu Gry nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników, jak również osób trzecich, 

i po Grze lub w związku z 
uczestniczeniem w Grze; a także nie ponoszą odpowiedzialności za skutki zachowania innych uczestników 
zawodów. Akceptując niniejszą deklarację zrzekam się ewentualnych roszczeń wobec organizatora i jego 

z dochodzeniem odszkodowania lub zadośćuczynienia za ewentualną szkodę 


