
 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA ZAWODY POLISH COWBOY RACE                         

              25.04.2021r. WRTC FURIOSO – ALEKSANDER JARMUŁA 

 
 

 

1. Imię i nazwisko zawodnika: ………………………………......................................…………................................................  

2. Data urodzenia zawodnika*: …................................................................................................................................………..... 

3. Nr telefonu zawodnika ............................................................................................................................................................... 

3. Imię i nazwisko luzaka (opcjonalnie): ………............................................…..………………….........................................…. 

4. Imię konia/nr paszportu/data ostatniego szczepienia grypa/tężec............................................................................................... 

5. Rezerwacja boksu w terminie od:..................... do:...................... decyduje kolejność zgłoszeń (nie wypełniać jeżeli nie dotyczy) 

*W przypadku zawodników niepełnoletnich wymagana pisemna zgoda rodziców na udział w zawodach - poniżej 

Konkursy – prosimy zaznaczyć „X” opcję konkurencji, w których zawodnik będzie startował: 

1. Cowboy Trail Youth     

2. Cowboy Race Youth 

3. Cowboy Trail Amateur 

4. Cowboy Race Amateur 

5. Team Cowboy Race Amateur i Open 

6. Cowboy Parallel Race Amateur i Open 

7. Cowboy Race Open 

OŚWIADCZENIA: 

1. Oświadczam, że zapoznałam/em* się z treścią Regulaminu Zawodów Polish Cowboy Race, odbywających się w dniu 25 

kwietnia 2021r. na terenie WRTC Furioso – Aleksander Jarmuła, Stare Żukowice 1, których organizatorem jest WRTC 

Furioso – Aleksander Jarmuła i akceptuję jego treść.   

Data i podpis zawodnika (opiekunów prawnych/rodziców)............................................................................ 

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowym mojego dziecka* 

podanych przy zgłoszeniu, przez organizatora zawodów oraz osoby przez niego upoważnione w celu organizacji i 

przeprowadzenia zawodów Polish Cowboy Race w dn. 25.04.2021r. oraz, że zostałem poinformowany o przysługującym 

mi prawie dostępu do treści swoich danych osobowych/ danych osobowym mojego dziecka* i ich poprawiania.  

Data i podpis zawodnika (opiekunów prawnych/rodziców)............................................................................ 

3. Oświadczam, że jestem zdrowa(y) / że moje niepełnoletnie dziecko........................................................... jest zdrowe* 

psychofizycznie i zdolne do uprawiania jeździectwa, w tym do udziału w zawodach Polish Cowboy Race 

organizowanych w WRTC Furioso Aleksander Jarmuła w dniu 25.04.2021r. - i niniejszym wyrażam zgodę na (jego/jej) 

udział w zawodach*. 

Data i podpis zawodnika (opiekunów prawnych/rodziców)............................................................................ 

*niepotrzebne skreślić 

Opłatę wpisową  i  pozostałe opłaty w związku z udziałem w zawodach uiszcza się w biurze zawodów przed startem. 

Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 11.04.2021r na adres FURIOSOAJ@gmail.com 

WYPEŁNIAĆ CZYTELNIE! 

mailto:FURIOSOAJ@gmail.com

