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ZGŁOSZENIE
GRUDZIĄDZKI MISTRZ KIEROWNICY 2022 - RUNDA 1.
DANE UCZESTNIKA
IMIĘ I NAZWISKO
ADRES ZAMIESZKANIA
NR TELEFONU
E-MAIL
PRZYNALEŻNOŚĆ KLUBOWA

DANE SAMOCHODU
MARKA
MODEL
POJEMNOŚĆ (w cm3)
PODZIAŁ NA KLASY:
K1 - samochody o pojemności silnika do 1400 ccm
K2 - samochody o pojemności silnika powyżej 1400 ccm do 1600 ccm
K3 - samochody o pojemności silnika powyżej 1600 ccm do 2000 ccm
K4 - samochody o pojemności silnika powyżej 2000 ccm oraz pojazdy z napędem na 4 koła bez względu na pojemność silnika
GOŚĆ – uczestnicy posiadający licencje
Samochody z silnikami Wankla i doładowane tzw. „TURBO” zaliczone zostaną do klasy, w zależności od ich pojemności skokowej pomnożonej
przez współczynnik zgodny z przepisami FIA (z silnikiem Wankla: 1,8; z zapłonem Zi (iskrowym):1,7; z zapłonem ZS (diesel): 1,5)
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych (w skrócie RODO), wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Automobilklub Grudziądzki z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Sikorskiego 34/36., email: automobilklub.grudziadz@gmail.com;
2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w imprezie;
3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji imprezy, prowadzenia klasyfikacji, publikacji wyników końcowych, publikacji wyników uzyskanych w
poszczególnych przejazdach i rundach oraz prowadzenia klasyfikacji, statystyk i archiwum w Automobilklubu Grudziądzkiego, ZO PZM w Bydgoszczy oraz ZG PZM;
4. Podane dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, przynależność klubowa oraz wizerunek mogą zostać opublikowane w mediach publicznych, społecznościowych i na
stronach internetowych w związku z przeprowadzeniem relacji z imprezy, a ponadto mogą zostać wykorzystane w materiałach promocyjnych Organizatora, partnerów,
patronów medialnych i sponsorów w związku z innymi imprezami o podobnym charakterze
5. W każdym czasie uczestnik/uczestniczka ma prawo wycofać swoją zgodę przez złożenie pisemnej rezygnacji z udziału w imprezie, zawierającej wycofanie swojej zgody na
przetwarzanie danych osobowych;
6. Każdemu uczestnikowi/uczestniczce przysługuje prawo dostępu do przekazanych swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich
przetwarzania i przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu ich przetwarzania;
7. Każdemu uczestnikowi/uczestniczce przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku kiedy uzna, że sposób
przetwarzania jego/jej danych narusza przepisy RODO;
OŚWIADCZENIE
Składając podpis na formularzu zgłoszeniowym solidarnie w imieniu swoim i członków swojego zespołu:
1. zobowiązuję/zobowiązujemy się przestrzegać przepisów Międzynarodowego Kodeksu Sportowego 2022, Regulaminu Amatorskich Imprez Samochodowych 2022,
Regulaminu Ramowego Grudziądzkiego Mistrza Kierownicy 2022, Regulaminu Uzupełniającego Grudziądzkiego Mistrza Kierownicy 2022 łącznie z przepisami, na które
powołują się powyższe Regulaminy, wszystkich obowiązujących Komunikatów GKSS, OKSS i władz imprezy wraz z załącznikami i uzupełnieniami.
2. biorę/bierzemy udział w imprezie na własne ryzyko, przyjmując na siebie pełną odpowiedzialność za powstałe z mojej/naszej winy szkody, a tym samym zrzekam/zrzekamy
się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora.
3. oświadczam, że posiadam dokument stwierdzający zawarcie (posiadanie) umowy OC właściciela pojazdu, zawartej i ważnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
4. oświadczam, że pojazd, którym będę brać udział w imprezie, jest w pełni sprawny technicznie i ma aktualne badania techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa;
5. oświadczam, że posiadam ważne prawo jazdy właściwej dla imprezy kategorii i nie mam orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów;
6. oświadczam, że nie jestem i w czasie trwania imprezy nie będę pod wpływem środków zakazanych polskim prawem w stosunku do kierujących pojazdami
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