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Numer trasy 
Nazwa instytucji zgłaszaj ącej /                   

Imię i nazwisko i PESEL
Adres Diecezja 

Liczba 
uczestników

Grupa wiekowa

Nazwa 
ubezpieczyciela i 

numer polisy 
ubezpieczeniowej

Imię i nazwisko 
kierownika grupy, 

numer telefonu 
komórkowego 

kierownika grupy

należy wpisać 
numer trasy 

według numeracji 
określonej w 

regulamnie rajdu

w przypadku zgłoszenia grupowego należy wpisać nazwę 
instytucji zgłaszającej; w przypadku zgłoszenia 

indywidualnego należy wpisać imię i nazwisko uczestnika 
rajdu wraz z jego numerem PESEL

w przypadku zgłoszenia 
grupowego należy wpisać 
adres siedziby instytucji 

zgłaszającej; w 
przypadku zgłoszenia 
indywidualnego należy 

wpisać adres uczestnika 
rajdu 

należy wpisać 
diecezję, do 
której należą 

uczestnicy/ucze
stnik rajdu

należy wpisać 
liczbę uczestników 
rajdu, w przypadku 

zgłoszenia 
indywidualnego 
należy wpisać 

liczbę 1

w zależności od wieku 
uczestników należy 

wpisać jedną lub kilka 
grup wiekowych 

spośród : dzieci w wieku 
szkolnym, młodzież 

gimnazjalna, młodzież 
licealna, studenci, 
dorośli, seniorzy.  

należy wpisać nazwę 
ubezpieczyciela i numer 
polisy ubezpieczeniowej; 
uczestnicy rajdu będący 
członkami PTTK, którzy 

opłacili składką 
członkowską za rok 

2011/12, są ubezpieczeni
polisą NNW SIGNAL 

IDUNA

należy wpisać imię i 
nazwisko kierownika grupy 
oraz numer telefonu pod 

którym będzie dostępny w 
czasie rajdu

3 Anna Kowalska 77010101234
ul. Kwiatowa 2 
25-001 Kielce

kielecka 1 dorosły
UBZ  SA 
87654321

Anna Kowalska 
123-456-789

L.p. Imi ę i nazwisko uczestnika Rajdu PESEL L.p. PESEL

w przypadku zgłoszenia indywidualnego tej części się nie wypełnia

Ja, niżej podpisany/podpisana*/ Anna Kowalska  oświadczam, że:
1) zapoznałem/zapoznałam*/ się z regulaminem XII Świętokrzyskiego Rajdu Pielgrzymkowego, 
2) będę jego uczestnikiem,
3) w czasie trwania Rajdu w dniu 24 września 2011 roku sprawować będę całkowitą opiekę nad niepełnoletnimi uczestnikami Rajdu prowadzonej przeze mnie grupy*;                                                                                       4) 
w przypdku przesłania karty zgłoszenia faksem lub pocztą elektroniczną zobowiązuje się dostarczyć najpóźniej w dniu rajdu kierownikowi trasy oryginał karty zgłoszenia;                                                                                                               
5) dołaczono*/nie dołączono załącznika z listą imienną uczestników rajdu.                                                                                                                                                                                                                                             
 18 września 2011 roku        ------------------------------                                               Zatwierdzam Anna Kowalska
 data                                            podpis kierownika grupy                                                         podpis osoby lub osób reprezentujacych instytucję zgłaszającą

KARTA ZGŁOSZENIA  
na XII Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy " Święty Krzy ż 2011"                                                                           

24 września 2011 roku

Imię i nazwisko uczestnika Rajdu

wzór indywidualny


