
Formularz zgłoszeniowy 
IV Wyścigi Smoczych Łodzi na rzece Elbląg 

 
1. Nazwa załogi:  
2. Imię i nazwisko kapitana załogi/telefon kontaktowy:/e-mail: 

____________________________________________________________________ 
3. Lista uczestników załogi: 

IMIĘ I NAZWISKO  ROK URODZENIA CZYTELNY 

PODPIS 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

Zapoznałem się i przyjmuje warunki regulaminu 

miejscowość i data: …………………………..………………………………………………………… 

                                                                               (czytelny podpis kapitana załogi) 

 

 



OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYŚCIGÓW SMOCZYCH ŁODZI 
 

Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, iż mój stan zdrowia pozwala na udział w IV Wyścigach 
Smoczych Łodzi na Rzece Elbląg i mogę wykonywać długotrwały intensywny wysiłek. Podpisanie 
oświadczenia oznacza akceptację regulaminu imprezy i zobowiązanie się do jego przestrzegania.  
 

miejscowość i data: …………………………..………………………………………………………… 

(czytelny podpis uczestnika) 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYŚCIGÓW SMOCZYCH ŁODZI 
 

Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, iż mój stan zdrowia pozwala na udział w IV Wyścigach 
Smoczych Łodzi na Rzece Elbląg i mogę wykonywać długotrwały intensywny wysiłek. Podpisanie 
oświadczenia oznacza akceptację regulaminu imprezy i zobowiązanie się do jego przestrzegania.  
 

miejscowość i data: …………………………..………………………………………………………… 

(czytelny podpis uczestnika) 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYŚCIGÓW SMOCZYCH ŁODZI 
 

Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, iż mój stan zdrowia pozwala na udział w IV Wyścigach 
Smoczych Łodzi na Rzece Elbląg i mogę wykonywać długotrwały intensywny wysiłek. Podpisanie 
oświadczenia oznacza akceptację regulaminu imprezy i zobowiązanie się do jego przestrzegania.  
 

miejscowość i data: …………………………..………………………………………………………… 

(czytelny podpis uczestnika) 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYŚCIGÓW SMOCZYCH ŁODZI 
 

Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, iż mój stan zdrowia pozwala na udział w IV Wyścigach 
Smoczych Łodzi na Rzece Elbląg i mogę wykonywać długotrwały intensywny wysiłek. Podpisanie 
oświadczenia oznacza akceptację regulaminu imprezy i zobowiązanie się do jego przestrzegania.  
 

miejscowość i data: …………………………..………………………………………………………… 

(czytelny podpis uczestnika) 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYŚCIGÓW SMOCZYCH ŁODZI 
 

Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, iż mój stan zdrowia pozwala na udział w IV Wyścigach 
Smoczych Łodzi na Rzece Elbląg i mogę wykonywać długotrwały intensywny wysiłek. Podpisanie 
oświadczenia oznacza akceptację regulaminu imprezy i zobowiązanie się do jego przestrzegania.  
 

miejscowość i data: …………………………..………………………………………………………… 

(czytelny podpis uczestnika) 

 


