
ZGŁOSZENIE – OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 
biorącego udział w Dniu Otwartym z Nawigacją  

zorganizowanym przez Komisję Sportów Popularnych i Turystyki 

1. „Dzień Otwarty z Nawigacją” organizowany jest dla członków i sympatyków Automobilklubu Polski. 
2. Udział w „Dniu Otwartym z Nawigacją” może wziąć każdy, posiadający prawo jazdy kategorii B, obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz 
samochód z ważnym badaniem technicznym. Pilot nie jest obowiązkowy. 
3. Rozpoczęcie prób sprawności poprzedzone będzie omówieniem zasad i programu imprezy. 
4. Uczestnik jest zobowiązany do wykonywania poleceń organizatorów. 
5. Zabrania się samowolnego wykonywania na terenie Autodromu Bemowo jazd nie będących w programie „Dnia Otwartego z 
Nawigacją”, pod rygorem wykluczenia z imprezy. 
6. Podpisanie niniejszego zgłoszenia stanowi akceptację zasad niniejszego oświadczenia przez uczestnika „Dnia Otwartego z 
Nawigacją”. 
 
Oświadczenia: 
1) Oświadczam, że biorę udział w „Dniu Otwartym z Nawigacją” na własne ryzyko, przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność za 
powstałe z mojej winy szkody, zrzekam się wszelkich roszczeń w stosunku do organizatora. Jednocześnie zobowiązuję się do 
wykonywania poleceń organizatora pod rygorem wykluczenia z imprezy. 
2) Oświadczam, że posiadam aktualne ubezpieczenie OC. 
3) Oświadczam, że zapoznałem się z treścią dokumentu "Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Automobilklubie 
Polski": http://www.automobilklubpolski.pl/netfortis/uploads/2018/06/informacja_rodo.pdf  
 
Zgody: 
1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu w celu przygotowania  
i przeprowadzania imprezy.  
2) Wyrażam zgodę na publikację zdjęć z moim udziałem z imprezy w której uczestniczę, na stronie internetowej i profilach 
społecznościowych Automobilklubu Polski i Polskiego Związku Motorowego.  
3) Wyrażam zgodę na publikację zgłoszonych przeze mnie danych osobowych w materiałach informacyjnych z imprezy w której 
uczestniczę, na stronie internetowej i profilach społecznościowych Automobilklubu Polski i Polskiego Związku Motorowego.  
4) Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą mailową/SMS o imprezach organizowanych przez Komisję Sportów Popularnych 
i Turystyki Automobilklubu Polski oraz przez Główną Komisję Sportów Popularnych i Turystyki PZM, a także otrzymywanie ankiet 
dotyczących odbytych imprez. 
 
Uwaga! Zgoda na przetwarzanie danych nr 1, oraz zgody nr 2 i 3 muszą być zaakceptowane. Niewyrażenie zgody uniemożliwia udział 
w imprezie ze względu na to, że jednym z celów jej zorganizowania jest promowanie sportów motorowych, także poprzez akcję 
reklamową wykorzystującą materiały zdjęciowe z imprezy i informacje o jej uczestnikach. 
Zgoda na otrzymywanie informacji nr 4, zezwala organizatorowi imprezy oraz GKSPiT PZM na przesyłanie drogą mailową lub 
SMS’ową powiadomień o zbliżających się imprezach organizowanych przez Automobilklub Polski oraz GKSPiT PZM, a także 
przeprowadzanie anonimowych ankiet, których celem jest ocena przez uczestnika imprezy w której brał udział oraz zbieranie 
informacji służących doskonaleniu organizacji imprez. Uczestnik poprzez przekreślenie zgody nr 4 nie wyraża zgody na 
otrzymywanie informacji drogą mailową/SMS.   
 
Wypełnia Uczestnik Imprezy: 
 

NAZWISKO i IMIĘ .................................................. 

MARKA POJAZDU ................................................ 

NR.REJESTRACYJNY ............................................. 

TEL. .....................................................................     

ADRES @ ............................................................ 

 
Dotyczy imprezy „Dzień Otwarty z Nawigacją” w dniu:  …………………………………………..………………………….. 
 
 
Warszawa, dnia: …....................................................                 Podpis Uczestnika .......................................... 

http://www.automobilklubpolski.pl/netfortis/uploads/2018/06/informacja_rodo.pdf

