XVIII JUBILEUSZOWY ZLOT VW GARBUSA & CO W PRZYBRODZINIE 22.24.06.2018

NR STARTOWY
NAZWISKO IMIĘ KIEROWCY
DATA URODZENIA
DOKŁADNY ADRES

TELEFON

ADRES E-MAIL

SAMOCHÓD
TYP
ROK

MODEL
NR REJESTRACYJNY

ZAŁOGA ILOŚĆ OSÓB
(bez kierowcy)
IMIONA
ILOŚĆ POKONANYCH KILOMETRÓW
REGULAMIN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uczestnikiem może być każdy posiadacz samochodu VW GARBUS, BUS oraz spokrewnione wraz z załogą
Uczestnictwo wymaga: wniesienia opłaty wpisowej, posiadanie ważnego prawo jazdy, zarejestrowanego pojazdu,
dopuszczonego do ruchu na terenie kraju
Uczestnicy podporządkowaują się poleceniom organizatorów
Podczas parady uczestnicy podporzątkowują się poleceniom funkcjonaruszy pilotujących
Kierowcy nietrzeźwi nie będą wypuszczani poza teren zlotu jako kierujący pojazdami
Po godzinie 22.00 nie wolno jeździć samochodem po terenie zlotu
Każdy uczestnik ma prawo do udziału w konkursach zlotowych i brania udziału we wszystkich wydarzeniach towarzyszących
Za rzeczy pozostawione bez opieki i za uszkodzenia sprzętu organizatorzy nie odpowiadają
Każdego uczestnika obowiązują przepisy regulaminu korzystania z pola namiotowego, na którym odbywa się zlot
Każdy uczestnik zlotu po wyjeździe poza teren zlotu odpowiada sam za siebie i obowiązują go przepisy ruchu drogowego.
Uczestnicy Zlotu zobowiązani są do bezwzględnego trzymania swoich zwierząt na smyczy

Ja niżej podpisany, zgłaszam w imieniu swoim i mojej załogi, akces uczestnictwa w 18 Jubileuszowym Zlocie
VW Garbusa & CO. Przybrodzin 2016 Aaltświn – Poznań w dniach 22-24.06.2018 r. roku oraz informuję, że
akceptuje regulamin i warunki zlotu zaproponowane przez organizatora.
Administratorem Pani/Pana danych będzie Klub Miłośników VW Garbusa & Co Aaltświn Poznań (dalej Aaltświn) z
siedzibą w Poznaniu, ul Bzowa 11. Dane przekazane nam w formularzu będą przetwarzane w celach marketingowych.
Przysługuje Panu/Pani prawo wycofania każdej z udzielonych zgód, prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo
żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do
przenoszenia Państwa danych osobowych, oraz prawo żądania ich usunięcia. Mają Państwo też prawo złożenia skargi do
organu nadzorczego. W sprawach dot. Pana/Pani danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Administratorem.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Aaltświn w celach marketingowych.
Zgadzam się na kontakt telefoniczny
Zgadzam się na kontakt drogą email/sms/mms
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