DEKLARACJA UDZIAŁU
UCZESTNIK (proszę wypełnić drukowanymi literami)
Nazwisko…………………………….............................
Imię ……………………...........................
Adres…………………………………………...__-___ ………………………..
Tel ………………...................... e-mail……………………………………
DATA URODZENIA (dotyczy uczestników zawodów):..............................
Zaznacz odpowiedni wariant i opcje dodatkowe

□

WARIANT 1

Uczestnik otrzymuje:







□

Posiłek regeneracyjny na mecie
Obiad
Koszulkę okolicznościową – proszę wpisać rozmiar ….....................
Certyfikat OBERSTRONGA
Wylosowaną nagrodę
Zdjęcie zbiorowe w formacie A4

150,00 zł

WARIANT 2

Uczestnik otrzymuje:



35,00 zł

Posiłek regeneracyjny na mecie
Koszulkę okolicznościową

OPCJE DODATKOWE (proszę zaznaczyć wybrane opcje)
Posiłek regeneracyjny na mecie i obiad w restauracji dla osoby towarzyszącej
Dodatkowa koszulka okolicznościowa – ilość i rozmiary ....................................
Bal płetwonurka: ilość osób …................
Udział w zawodach na czas – koszt organizatora

30 zł/os
30 zł/szt
60 zł/os *
----

*) W cenę udziału w balu wliczono wyżywienie. Rezerwacja lokalu i DJ'a – koszt organizatora. Strój
niezobowiązujący.

Wpłat proszę dokonywać na konto NKP OBRA do dnia 19.02.2018 r.
Nadobrzański Klub Płetwonurków OBRA
ul. Pola Międzyrzeckie 16a/4
66-440 Skwierzyna
Nr. Rachunku: 63 8372 0008 0000 1717 2000 0001
z dopiskiem „OBERSTRONG 2018, IMIĘ I NAZWISKO”.

Uwaga uczestnicy!!!
Zabierzcie ze sobą oryginały następujących dokumentów:
Wypełniona i podpisana deklaracja udziału oraz dokument tożsamości ze zdjęciem.
Chętnie poświadczymy wasz udział wpisując go do waszych logbook'ów.
OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA:
1. Zgłaszam chęć udziału w XIV Ogólnopolskim Spływie Zimowym Obra 2018 o tytuł„OBERSTRONGA” w dniu 24 luty 2018 r.
2. Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem XIV Ogólnopolskiego Spływu Obra 2018 o tytuł „OBERSTRONGA”,
stanowiącego integralną część niniejszej deklaracji i akceptuję w pełni jego treść.
3.Oświadczam, że jako uczestnik mój stan zdrowia pozwala uczestniczyć w imprezie oraz dobrowolnie i na własną
odpowiedzialność biorę udział w XIV Ogólnopolskim Spływie Zimowym Obrą 2018 o tytuł „OBERSTRONGA”.
4. Oświadczam, iż nie będę wnosił żadnych roszczeń prawnych wobec organizatorów imprezy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji dla potrzeb organizacji spływu zgodnie z
ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi
zmianami.

Data …………………...
Czytelny podpis ………………………............

