
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

I Zjazd Ząbkowiczan 
 

25–27.09.2015 r. 
 
 
 

Imię i nazwisko  ....................................................................................................................  
 
Adres zamieszkania  ............................................................................................................  
 
Numer telefonu  ....................................................................................................................  
 
Adres e-mailowy: ………………………………………………………………………….  
 
Kraj: …………………………………………………………………………………………. 
 
 
Uczestnictwo w biletowanej imprezie integracyjnej „Spotkanie po latach” podczas  
I Zjazdu Ząbkowiczan, która odbędzie się 26 września 2015 r. w Hali „Słoneczna” 
 w Ząbkowicach Śląskich: 

 
TAK (koszt 150 zł)                                                   NIE 

 

                                                  
                                                                                                    

 
Warunki  uczestnictwa 

 

1. Uczestnikami Zjazdu mogą być osoby fizyczne. Udział w zjeździe jest dobrowolny, a każdy 
uczestnik bierze w nim udział na własną odpowiedzialność.  

2. Do uczestnictwa w Zjeździe konieczne jest dokonanie zgłoszenia telefonicznie lub na adres email i 
podanie powyższych informacji lub w sposób tradycyjny poprzez wydrukowanie i przesłanie 
niniejszego formularza na adres organizatora. 

3. Osoby nie zgłoszone w sposób określony jak wyżej nie są uczestnikami Zjazdu.  
4. Koszt uczestnictwa w imprezie integracyjnej „Spotkanie po latach” podczas I Zjazdu Ząbkowiczan, 

która odbędzie się 26 września 2015 r. wynosi 150 zł za jedną osobę. Wpłatę należy dokonać 
najpóźniej do dnia 18 września 2015 r. na nr konta 53 1090 2372 0000 0001 2429 1190. Prosimy jako 
TYTUŁ WPŁATY wpisać: „ZJAZD ZĄBKOWICZAN 2015 - IMIĘ I NAZWISKO”. 

5. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń oraz udzielanie informacji o I Zjeździe 
Ząbkowiczan jest Ilona Leszczyńska, Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich, ul. 1 Maja 15, tel. 74 816 
53 46 lub 74 816 53 66, numer faksu fax: 74 815 54 45, e-mail: zjazd.zabkowiczan@zabkowiceslaskie.pl 

6. Przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy zgadzam się na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez Organizatorów - Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich, Ząbkowicki Ośrodek 
Kultury w celach związanych z I Zjazdem Ząbkowiczan, który odbędzie się w dniach 25-27 września 
2015 r., w tym w szczególności w celu przesyłania / udzielania informacji związanych ze Zjazdem. 
Zostałem poinformowany o dobrowolności podania danych osobowych oraz o przysługującym mi 
prawie dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 

7. Dokonując wpłaty 150 zł na pokrycie kosztów uczestnictwa w imprezie integracyjnej „Spotkanie po 
latach” zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę F.H.U. „PELIKAN” 
Mariusz Pelikański w zakresie uczestnictwa w organizowanej imprezie integracyjnej, w tym w 
szczególności w celu przesyłania/udzielania informacji związanych z imprezą integracyjną. Zostałem 
poinformowany o dobrowolności podania danych osobowych oraz o przysługującym mi prawie 
dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 

mailto:zjazd.zabkowiczan@zabkowiceslaskie.pl

