
Data: ……………………2018 r. 

Karta uczestnictwa 

w WIELKIM TEŚCIE O GMINIE SUCHY LAS 

Zgłaszamy udział 2 - osobowej drużyny w WIELKIM TEŚCIE O GMINIE SUCHY LAS, który zostanie 
zorganizowany w Suchym Lesie w dniu 19 maja 2018 r. Zapoznaliśmy się z Regulaminem TESTU,  przyjmujemy do 
wiadomości zasady jego przeprowadzenia i nie wnosimy w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 

Przyjmujemy do wiadomości, że WIELKI TEST O GMINIE SUCHY LAS jest formą rozrywki - zabawy 
zorganizowanej z okazji 800-lecia Suchego Lasu, a decyzje JURY powołanego przez Organizatora są ostateczne i nie 
podlegają niczyjej weryfikacji. 

- Deklarujemy, że podczas TESTU będziemy korzystać z własnego sprzętu elektronicznego:  smartfonu, 
laptopa, tabletu,* wraz z oprzyrządowaniem, umożliwiającym podłączenie do energii elektrycznej. 

- Deklarujemy, że nie posiadamy własnego sprzętu elektronicznego i prosimy o zapewnienie niezbędnego 
sprzętu przez Organizatorów.* 

*Właściwe zakreślić, niepotrzebne skreślić 

Podpisy uczestników TESTU- członków drużyny;  
w przypadku uczestników niepełnoletnich – dodatkowo podpis jednego z rodziców lub opiekuna prawnego. 

Imię i nazwisko – czytelny podpis członków drużyny   

Podpis jednego z rodziców lub opiekuna prawnego   

Miejscowość zamieszkania   

Adres e-mail   

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych w celach związanych z 
organizacją Wielkiego Testu o Gminie Suchy Las  przez 
Urząd Gminy z siedzibą w Suchym Lesie przy ulicy 
Szkolnej 13, jako administratora danych. Rozumiem, iż 
moje dane osobowe będą przechowywane przez okres  
3 miesięcy. Po upływie tego okresu dane zostaną 
zniszczone. Rozumiem, że przysługuje mi prawo 
dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich 
poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 

podpis członka drużyny,  
(jednego z rodziców lub 
opiekuna prawnego): 
 
………………………………………… 
 

 

 

………………………………………… 

podpis członka drużyny,  
(jednego z rodziców lub 
opiekuna prawnego): 
 
………………………………………… 
 

 

 

………………………………………… 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego 
wizerunku oraz imienia, nazwiska i miejscowości 
zamieszkania przez Urząd Gminy w Suchym Lesie w 
mediach przy prezentowaniu materiałów prasowych 
oraz audiowizualnych dokumentujących Wielki Test o 
Gminie Suchy Las. 

podpis członka drużyny,  
(jednego z rodziców lub 
opiekuna prawnego): 
 
………………………………………… 
 
………………………………………… 

podpis członka drużyny,  
(jednego z rodziców lub 
opiekuna prawnego): 
 
………………………………………… 
 
………………………………………… 

Telefon kontaktowy 

/nieobowiązkowo/ 

  

KARTĘ  UCZESTNICTWA należy wydrukować, wypełnić długopisem, a następnie  (do wyboru): 
- złożyć w Urzędzie Gminy Suchy Las, w Suchym Lesie przy ul. Szkolnej 13 w Biurze Obsługi Interesantów na parterze, 
albo 
- przesłać pocztą na adres: Referat Promocji Gminy, Urząd Gminy Suchy Las,   62-002 Suchy Las  ul. Szkolna 13,  albo 
- zeskanować i wysłać mailem na adres:   promocja@suchylas.pl.  


