XX Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych
im. Jerzego Samelczaka, Wilkowice 20-21.08.2022 r.
Karta zgłoszenia
Imię i nazwisko ..........................................................................................................................................................
Adres zamieszkania ....................................................................................................................................................
Telefon i e-mail… .....................................................................................................................................................
Rodzaj prezentowanego sprzętu (charakterystyka – marka, symbol, rok produkcji, właściciel)
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych w ramach działań Klubu Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych
(dalej: Klub „Traktor i Maszyna“) z siedzibą w Lipnie, ul. Powst. Wlkp. 7. Przyjmuję jednocześnie do wiadomości, iż administratorem moich danych osobowych jest
Klubu Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych (dalej: Klub „Traktor i Maszyna“) z siedzibą w Lipnie, ul. Powst. Wlkp. 7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu Kolekcjoner Roku 2018“. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych
stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926
z późn zm.). Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji, informacji oraz materiałów od Klubu „Traktor i Maszyna“ na mój adres pocztowy lub e-mail zgodnie
z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku
w działaniach informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez Klub „Traktor i Maszyna“. Pisemne potwierdzenie obejmuje nieodpłatne wykorzystanie, utrwalanie,
obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem mediów elektronicznych i drukowanych, w celu zgodnym z prowadzoną przez Klub „Traktor i Maszyna“
działalnością.

…………………………………………………………………..
podpis wypełniającego zgłoszenie

*Zwracam się z prośbą o zwrot paliwa na środek transportu przewożący eksponaty na XX Festiwal Starych
Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka w Wilkowicach. Deklaruję, że jestem członkiem Klubu
„Traktor i Maszyna” i mam na bieżąco (łącznie z 2022 rokiem) uregulowane składki członkowskie tegoż Klubu.
Rodzaj i ilość przewożonych eksponatów
…………………………………………………………………… do 2500 kg

powyżej 2500 kg

.

…………………………………………………………………… do 2500 kg

powyżej 2500 kg

.

…………………………………………………………………… do 2500 kg

powyżej 2500 kg

.

…………………………………………………………………… do 2500 kg

powyżej 2500 kg

.

Środek transportu (odpowiednie podkreślić)
a) duża ciężarówka typu: ciągnik siodłowy z naczepą, samochód ciężarowy z przyczepą o ładowności minimum 24 tony
b) średnia ciężarówka o ładowności od 4 ton do 24 ton
c) mała ciężarówka o ładowności poniżej 4 ton
d) samochód z lawetą (bus, jeep)
e) samochód z przyczepką
Trasa przejazdu do Wilkowic …………………………………………… Ilość kilometrów (odległość) w jedną stronę ….................
Kategoria ciągnika w przypadku jazdy po kołach …..............

…………………………………………..
podpis wypełniającego zgłoszenie
* wypełniają tylko członkowie klubu
Kartę należy przesłać na adres: Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Traktor i Maszyna”
64-030 Śmigiel, ul. Powstańców Wielkopolskich 19 lub na klub@traktorimaszyna.pl

