KARTA ZGŁOSZENIA / ENTRY CARD
Mistrzostwa Europy w klasach F-700 i F-125
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski

Żnin, 28 - 30 czerwca 2019

European F-700 & F-125 Championships
International Polish Championships

Żnin, June 28 – 30, 2019

INFORMACJE O ZAWODNIKU / DRIVERS’ INFO
Imię i nazwisko / Name
Klasa / Class

Data urodzenia / Date of birth

Kraj / Country

Klub / Club

Numer startowy / Start no.

Numer licencji / Licence no.

Łódź / Boat

Silnik / Engine

Adres / Addres
Telefon / Phone no.

Poczta / Post
E-mail

Faks / Fax

Oświadczam, że wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Znam regulaminy UIM, PZMWiNW
oraz przepisy organizatora i zobowiązuję się do ich przestrzegania. W zawodach uczestniczę na koszt
własny.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z pkt. 10 Regulaminu.
I declare that all the information given above is true. I know the regulations of the UIM, PZMWiNW and
organizer regulations and commit to comply with them. I participate in the competition at my own expense.
I agree to the processing of my personal data in according to the Races Rule 10.
W przypadku zawodnika poniżej 18 roku życia wymagany jest podpis rodzica lub prawnego opiekuna!
In the case of a player under the age of 18, the signature of the parent or legal guardian is required!
Podpis zawodnika i data / Signature and date

Podpis opiekuna i data /

Potwierdzenie federacji narodowej
National association confirm

Karta Zgłoszeniowa musi dotrzeć do organizatora najpóźniej 25 czerwca 2019.
The Entry Card must arrive at the organizer no later than June 25, 2019

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres / Please send your entries to:

- lub faksem / by fax:
- lub pocztą elektroniczną / e-mail:

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
ul. Gnieźnieńska 7
88-400 ŻNIN
POLSKA / POLAND

048 52 30 20 118
motorowodne@mos-znin.pl

