Rajd rowerowy "Przez Polskę dla polskich hospicjów" 24 czerwca – 2 lipca 2017

Formularz Zgłoszeniowy
Cieszymy się, że chcesz dołączyć do ósmego rajdu „Przez Polskę dla polskich hospicjów”.
Przeczytaj i wypełnij wszystkie części formularza a następnie prześlij go e-mailem na adres
info@fundacjababcialiny.org.pl lub pocztą na adres: Fundacja Babci Aliny, Bogusławskiego
15, 43-300 Bielsko-Biała. Liczba miejsc jest ograniczona; poinformujemy Cię czy
przyznaliśmy Ci miejsce jak najszybciej. Jeśli będzie to niemożliwe możemy wpisać Cię na
listę rezerwową. Jest też zawsze możliwość udziału w jednodniowym odcinku trasy.
W razie pytań prosimy kontaktować się z nami telefonicznie 00 44 7432 656068 lub emailowo: info@fundacjababcialiny.org.pl
Imię i nazwisko:................................................................ Data urodzenia:..............................
Adres: .......................................................................................................................................
Email: .................................................................. Numer telefonu:........................................
Nr PESEL...............................................................
Telefon kontaktowy rodziny lub znajomych podczas rajdu .....................................................
Czy masz jakieś problemy zdrowotne, o których powinniśmy wiedzieć?

Tak/Nie

Jeśli tak to prosimy o szczegóły...............................................................................................
Czy masz jakieś wymagania dietetyczne?

Tak/Nie

Jeśli tak to prosimy o szczegóły...............................................................................................
Rozmiar koszulki (tabelka rozmiarów na str.6) XXXS / XXS / XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL
Dlaczego chcesz wziąć udział w rajdzie rowerowym „Przez Polskę dla polskich hospicjów”?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
W jaki sposób pomożesz nam zebrać fundusze dla polskich hospicjów?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Gdzie znalazłeś informacje o rajdzie ………………………………………………………………..
Jaką kwotę darowizn (od znajomych, rodziny czy firm) spodziewasz się zebrać przez Twoją
akcję? *........................................zł
Jaką minimalną kwotę deklarujesz się zebrać? ...................................zł
Jeśli nie uda Ci się uzyskać tej kwoty to deklarujesz się wpłacić brakującą sumę na konto
Fundacji Babci Aliny przed rozpoczęciem rajdu.
Czy deklarujesz jakąś dodatkową wpłatę od siebie na konto Fundacji?

Tak/Nie

Jeśli tak to ile?........................................zł
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W przypadku nie przyznania mi miejsca proszę o wpisanie na listę
rezerwową

Tak/Nie

W przypadku braku miejsc jestem zainteresowany/a uczestnictwem w
jednodniowym odcinku.

Tak/Nie

Jeśli tak to, zaznacz, którym (lista odcinków na następnej stronie)..........................................
Opłata za rajd to 1650zł. Jest to oczekiwany koszt rajdu. Jeśli koszt rajdu będzie
niższy niż 1650zł to apelujemy do uczestników, aby wyrazili zgodę na traktowanie
nadwyżki jako darowiznę na rzecz Fundacji**.Jeśli nie zgadzasz się, aby nadwyżkę
traktować jako darowiznę na rzecz Fundacji zaznacz okienko.
* Chętnie pomożemy Ci w apelach o darowizny – możemy udostępnić materiały promocyjne,
zdjęcia, tekst i inne materiały o pracy Fundacji i hospicjów. Dla każdego uczestnika założymy
także indywidualną stronę internetową, przez którą darczyńcy mogą łatwo przekazać
pieniądze. Wszelkie darowizny, nawet najmniejsze, wspomogą pracę polskich hospicjów.
** Wszystkie fundusze uzyskane przez Fundację w całości przeznaczone będą na potrzeby
polskich hospicjów.
Uczestnicy sami pokrywają koszt udziału w rajdzie. Fundacja nie oferuje żadnej pomocy
finansowej dla uczestników.
1)

Zgłaszam swój udział w rajdzie i zgadzam się podporządkować warunkom uczestnictwa.

2)

Jeśli zostanie mi przyznane miejsce, zobowiązuję się wpłacić:
a. w terminie 7 dni od potwierdzenia przyznania mi miejsca zaliczkę wysokości 250zł;
b. 700zł do 1-go marca 2017; i
c. 700zł do 1-go maja 2017.

3)

W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w rajdzie przed 15 lutego 2017 zaliczka
zostanie zwrócona w całości. W przypadku rezygnacji 15 lutego 2017 lub później, zwrot
zaliczki i innych kosztów wpłaconych przeze mnie, nie będzie możliwy.

4)

Potwierdzam, że będę posiadał na czas rajdu odpowiednie ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków.

5)

Zapoznałem się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i
możliwości ich poprawiania (punkt 17 warunków uczestnictwa poniżej). Jestem
świadom, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie
usunięciem moich danych osobowych z baz danych Fundacji Babci Aliny.

6)

Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego
1994 roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), wyrażam zgodę na
nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań wykonanych
podczas rajdu. Oświadczam, że wyrażenie zgody jest równoznaczne z wykorzystaniem
zdjęć i nagrań z moim wizerunkiem w materiałach promocyjnych i umieszczeniem ich na
stronie internetowej www.fundacjababcialiny.org.pl i www.alinafoundation.org oraz w
mediach społecznościowych (Facebook, Twitter).

Podpis...................................................................... Data: ....................................................
Chcielibyśmy informować Cię od czasu do czasu o Fundacji i jej działalności. Podpisując
formularz zgadzasz się na przesyłanie takiej informacji na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18
lipca 2001 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204
z późn. zm.) oraz na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji o Fundacji i jej działalności zaznacz okienko.
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