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Wypełnić drukowanymi literami

KIEROWCA PILOT

Imię

Nazwisko

Klub

Prawo

jazdy -

kat. nr.
Adres kierowcy jest zarazem adresem kontaktowym z załogą.

SAMOCHÓD

Marka

Model

Nr.rej.

za kierowcę i pilota    50,00 zł 
osoby towarzyszące         -   zł 

R a z e m  zł    50,00 zł 

ŚWIADCZENIA DODATKOWE - wypełnij stronę 2

za kierowcę i pilota 
Czy osoby na wózkach inwalidzkich osoby towarzyszące            -   zł 

kierowca R a z e m  zł            -   zł 
pilot
inna

.............................................. ..............................................
Kierowca Pilot

        NR. STARTOWY

                        KARLIK `2020                         
            Suchy Bór - Opole - Suchy Bór            

 19.09.2020r 

Adres       
(z 

kodem)   
i telefon

Adres e-
mail

W związku z naszym uczestnictwem w w/w imprezie przyjmujemy na 
siebie pełną odpowiedzialność. Jednocześnie zrzekamy się wszelkich 
późniejszych roszczeń w stosunku do organizatora. Zobowiązujemy 
się do przestrzegania regulaminu imprezy, a także instrukcji i decyzji 
organizatora.

Niniejszym wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez Opolskie 
Stowarzyszenie Automobilistów naszych danych osobowych zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych w skrócie RODO,

Niniejszym wyrażamy zgodę na rozpowszechnianie – bez ograniczenia 
w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy bądź konieczności 
uiszczenia na naszą rzecz jakichkolwiek dodatkowych opłat, przez 
Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów, jak też przez wszystkich 
partnerów, sponsorów i współorganizatorów, którzy współpracują przy 
realizacji imprezy „KARLIK `2020”, naszego wizerunku 
przedstawionego na fotografiach i filmach wykonanych w ramach 
imprezy „KARLIK `2020”.

WPISOWE - obejmuje koszty startowego

        wpłata przelewem na konto: Bank PKO          
 78 1020 3668 0000 5802 0097 4188 



Świadczenia  

KARLIK `2020

18.09.2020 19.09.2020

 RAZEM 
obiad kolacja obiad xxx xxx

       50,00 zł  !!!  !!!  !!!       30,00 zł       
 kierowca x    x       80,00 zł 
 pilot     x       30,00 zł 
  osoba towarzysząca                   -   zł 
 2 osoba towarzysząca                    -   zł 

Razem:           110,00 zł 
Zaznacz "x" w miejscu zamawianego świadczenia.

Startowe    
1 x 50 zł

nocleg ze 
śniadaniem
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