
Żabnica Abrahamów, 21.02.2009r.

Otwarte Zawodów w Narciarstwie Alpejskim dla dzieci i młodzieży o Puchar „Żywiec Zdrój”
         Mistrzostwa Szkół o Puchar Wójta Gminy Węgierska Górka

Nr startowy .................... Kategoria .......................

KARTA ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW (osoby niepełnoletnie)KARTA ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW (osoby niepełnoletnie)

Nazwisko ................................... Imię ....................................
Rok urodzenia ................... E-mail (umożliwi przesłanie wyników) ..................................
Kod ......-......... miejscowość ........................... ulica ......................... nr domu ..........
Nazwa i adres Szkoły/Gimnazjum ......................................................................

Oświadczam, iż stan zdrowia zawodnika pozwala na udział w zawodach narciarskich, zawodnik startuje na 
moją  odpowiedzialność,  przyjmuję  postanowienia  regulaminu  zawodów  i  zasad  bezpieczeństwa  oraz 
wyrażam zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów organizacyjnych imprezy.

Podpis opiekuna ................................................
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