
Załącznik nr 1  

 

Od Organizatora: Jeśli osoba wypełniająca Formularz nie posiadała dotąd konta w Endomondo, należy  utworzyć je 

(zgodnie z instrukcją - załącznik nr 2) i po tej czynności podać swój login w punkcie 6 niniejszego Formularza.  

 

Formularz Uczestnika Programu „Aktywni Charytatywni” VII edycja (2020 r.) 

I. DANE SPÓŁKI, W KTÓREJ ZATRUDNIONY JEST LUB Z KTÓRĄ WSPÓŁPRACUJE UCZESTNIK  

     (dotyczy wyłącznie osób pracujących lub współpracujących z Energa Grupa Orlen) 

firma:   ……………………………………………………………………………………………………………………… 

adres:  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

II. DANE UCZESTNIKA 

imię i nazwisko: ………………………………………………………......................... 

numer telefonu: ……………………………………………………………………………… 

nazwa użytkownika/nick w Endomondo: ……………………………………………………………………. 

email, którym loguję się do Endomondo:  …………………………………………………………………… 

Status: Pracownik - Współpracownik - Członek rodziny Pracownika - Członek rodziny Współpracownika – Osoba 

wspierająca akcję - (podkreśl prawidłową odpowiedź) 

 

Drużyna związana z uprawianą dyscypliną (możesz wybrać jedną opcję*:      ………………………………………………… 

 

Drużyna regionalna, w której rywalizujesz (możesz wybrać jedną opcję)**:   ………………………………………………… 

*  Aktywni Charytatywni (2020) – Dwa kółka, Maratończycy/Biegacze, Dwie nogi - chodziarze. 

**Aktywni Charytatywni (2020) – Trójmiasto, Ostrołęka, Elbląg-Olsztyn, Koszalin-Słupsk, Toruń, Kalisz, Płock. 
 

III. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA  

Niniejszym oświadczam, iż: 

1. Zapoznałem/am się z Regulaminem Programu „Aktywni Charytatywni” VII edycja (w tym z załącznikami do 

Regulaminu) i akceptuję jego postanowienia; 

2. Mój stan zdrowia oraz kondycja fizyczna pozwalają mi na udział w Programie i nie istnieją żadne inne okoliczności, 

które mogłyby zostać uznane za przeciwwskazanie do udziału w Programie; 

3. Zobowiązuję się do przestrzegania w związku z udziałem w Programie przepisów ruchu drogowego określonych w 

ustawie z dnia 30 sierpnia 2012 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.) oraz innych 

przepisów o charakterze powszechnie obowiązującym; 

4. Sprzęt, z którego zamierzam korzystać w związku z udziałem w Programie, jest w dobrym stanie technicznym oraz 

posiada odpowiednie wyposażenie, wymagane przez przepisy prawa i Regulamin; 

5. Przyjmuję do wiadomości, że Organizator zaleca używanie kasku ochronnego podczas jazdy na rowerze lub rolkach 

w związku z udziałem w Programie;  

6. Posiadam konto w Endomondo i chcę korzystać z tego konta na potrzeby realizacji Programu;  

7. Deklaruję, że będę ewidencjonować przebyte kilometry za pośrednictwem aplikacji Endomondo  - wyłącznie na 

podstawie sygnału GPS, bez dodawania tras ręcznie; 

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Programu danych osobowych zawartych w niniejszym 

formularzu w celach wskazanych w Regulaminie Programu. Jestem świadomy/a, że podanie danych jest 

dobrowolne, choć niezbędne celem uczestnictwa w Programie. Zostałem poinformowany, że mam prawo w 

dowolnym momencie wycofać zgodę oraz, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody wyłącza z dalszego udziału w 

Programie „Aktywni Charytatywni”. Potwierdzam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej wskazanej 

w pkt. 10 Regulaminu Programu „Aktywni Charytatywni” VII edycja oraz Polityką Prywatności aplikacji Endomondo.  

 

 

 

                         ……………………………………………………… 

                                   Data i podpis Uczestnika 


