
XXI OTWARTY GÓRSKI RAJD KOŁA PRZEWODNIKÓW PTTK W RZESZOWIE 

09-15 sierpnia 2021 - Wetlina ‘2021 
 

 

Karta zgłoszenia udziału w Rajdzie 
(Nazwa Koła, Klubu, Oddziału PTTK, organizacji przewodnickiej, innej grupy z danymi kontaktowymi, na które zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia na Rajd) 

 

.............................................................................................................................................................................. 

osoba kontaktowa …..……………………………  telefon  ……………………………     e – mail…………………………………………………. 
 

L.p. Nazwisko i imię Pesel Adres zamieszkani z kodem pocztowym 

Nr 

trasy gł. 

/ zastęp. 

Nr legitymacji PTTK / 

 i ew.  przewodnickiej 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

Oświadczamy, że znana jest nam treść regulaminu Rajdu, którą akceptujemy.  

Dokonano wpłaty za udział w Rajdzie w kwocie zł ......................... na Wasze konto w dniu ..........................  

................................................., dnia .................................2021 r.  

..................................................................................  

podpis i pieczęć organizacji dokonującej zgłoszenia  

Rezerwujemy nocleg w Rzeszowie dla …….. osób (proszę zaznaczyć wybraną opcję):  

- przed Rajdem     tak/nie  

- po Rajdzie     tak/nie  

Administratorem podanych danych osobowych jest Oddział PTTK w Rzeszowie. Dane będą wykorzystane do realizacji imprezy turystycznej Rajd Przewodników 

Wetlina 2021 i do informowania o kolejnych edycjach Rajdu (adres mailowy). Każdy uczestnik ma prawo do dostępu, zmiany, usunięcia swoich danych 

osobowych przekazanych w Karcie Zgłoszeniowej. Sprawy związane z ochroną danych prosimy kierować na adres administratora danych rodo@pttk.rzeszow.pl  
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