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DEKLARACJA UCZESTNIKA  
PIELGRZYMKI MOTOCYKLOWEJ FATIMA 2017 

 

Motocyklista / Uczestnik *  Numer PESEL: …………………………………………. 

Nazwisko: …………………………………………………………… Imię: ……………………………………………………….. 

Data urodzenia: …………………………………… Miejsce urodzenia: ……….…………………………………… 

Adres zameldowania: …………………………………………………………………………………………………………….. 

Kod pocztowy: ……………………….. Miejscowośd: ………………………………………………….…………………… 

Telefon komórkowy: ………………………………… E-mail ……………………………………………………………….. 

Dowód osobisty / Paszport *   Seria i nr: .………………………………….. Ważny do: ………………………… 

Zawód wykonywany: …………………………… Znajomośd języków obcych: …………………………………… 

Grupa krwi: …….……..… Imię i Nazwisko oraz numer telefonu osoby, którą należy powiadomid 

w razie nagłego wypadku: ……..……………………………….……………………………………………………………... 

Rozmiar koszulki: ……………..…………………..………..  Rozmiar kamizelki: ……….….…….………………….. 

Mogę wesprzed organizację Pielgrzymki w czasie jej trwania poprzez pełnienie funkcji w: 

 służbie medycznej (posiadam kwalifikacje: ……………………………………………………………..…)  

 służbie technicznej (kwalifikacje:……………………………………………………………………………..…) 

 grą na instrumencie, jakim: …………………..……………………………………………………………………. 

 w innej formie, jakiej: ……………………………………….………………………………………………………… 

 
Wypełnia tylko motocyklista:  

Nr dowodu rejestracyjnego motocyklu, na którym odbędę pielgrzymkę ……………………………….. 

Marka motocykla: ……………………………… Model: …...……………….……. Rok produkcji: ………………… 

Pojemnośd: …...…….……………… Średni zasięg na pełnym zbiorniku: ………………………………………… 

Nr prawa jazdy: ………………………………………….… Kategorie prawa jazdy: ………………………………….. 

Twoja komfortowa prędkośd jazdy: ……..….…..… Maksymalna prędkośd jaką jeździsz: …………..……… 

Szerokośd motocykla [cm]: ……………….………….…………………….  Szerokośd motocykla [cm]: …………………… 

 Oświadczam, że motocykl, na którym odbędę Pielgrzymkę ma fabrycznie montowany 
wydech spełniający normy hałasu określone dopuszczalną liczbą dB, a w przypadku 
przekroczenia normy obowiązującej na trasie przejazdu Pielgrzymki sam poniosę tego 
konsekwencje zarówno prawne, jak i finansowe. 
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Wypełnia każdy uczestnik  

Oświadczam, że: 

 Zapoznałem/am się z Regulaminem Pielgrzymki Motocyklowej Fatima 2017  
i zobowiązuję się przestrzegad wszystkich jego postanowieo. 

 Wszelkie informacje podane w deklaracji są zgodne z prawdą, a za wszelkie 
nieprawidłowości będę ponosid konsekwencje.  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych przez organizatorów  
w celach organizacji Pielgrzymki zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tj. Dz. U z 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.). 

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie mojego wizerunku w formie fotografii 
i/lub filmów przez organizatorów Pielgrzymki w celu przygotowania materiałów 
promocyjnych, informacyjnych oraz relacji z przebiegu wydarzenia podczas jego trwania 
oraz po jego zakooczeniu. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie oraz powielanie 
wykonanych zdjęd i filmów za pośrednictwem dowolnego medium. Jednocześnie 
zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania 
wizerunku.  

 Na czas Pielgrzymki będę mied wyrobioną przez NFZ kartę EKUZ, która umożliwia 
korzystanie za granicą z niezbędnych świadczeo zdrowotnych na koszt NFZ, a w 
przypadku jej braku osobiście poniosę konsekwencje finansowe leczenia, które pokryję 
ze środków własnych lub z ubezpieczenia i nie będę rościd sobie w związku z tym 
żadnych praw względem organizatorów Pielgrzymki. 

 Mój stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w Pielgrzymce motocyklowej / oraz 
prowadzenie pojazdu motocyklowego na całej długości trasy przejazdu**. 

 

 

………………………………………….………….…… ……….………………………………….……………… 
 miejscowośd, data czytelny podpis 
 

 

 

 

 

 

Uwagi: 

 Deklarację prosimy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, 

 Oświadczenia należy potwierdzić poprzez zaznaczenie kratki je poprzedzającej , 

 Deklarację należy przekazać Dowódcy Grupy, który wraz z pozostałymi dokumentami powinien 
przesłać ją na adres: SWM Młodzi Światu, 30-323 Kraków, ul. Tyniecka 39. 

 

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/

