
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
BMW BERLIN MARATHON 2018

Imię i nazwisko

Drugie imię

Data urodzenia 

Dzień Miesiąc Rok

Adres zamieszkania

Telefon kontaktowy

Adres email

Rozmiar koszulki

Najlepszy czas w maratonie/półmaratonie osiągniety w ciągu dwóch 
ostatnich lat (proszę o podanie wyniku, daty oraz dokładnej nazwy biegu)

Planowany czas ukończenia BMW Berlin Marathon

Imię, nazwisko, oraz numer telefonu osoby, z którą powinniśmy 
kontaktować się w nagłych przypadkach



Organizator BMW Berlin Marathon proponuje wybór dotyczący okryć
wierzchnich biegaczy w dniu startu. Uczestnicy mogą pozostawić okrycia
wierzchnie w depozycie na starcie a następnie odebrać je na mecie lub
przygotować odzież przeznaczoną do wyrzucenia na starcie i na mecie
otrzymać okrycie - Post Race Ponczo.
Proszę zaznaczyć swój wybór
     PONCHO
     DEPOZYT
Wariant wyjazdu
     MINI
     STANDARD
     PREMIUM
Osoba towarzysząca (imię, nazwisko, data urodzenia)

UWAGI (życzenia dotyczące zmian w zakresie terminów, informacje 
dotyczące osób towarzyszących, dodatkowe informacje)

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: wyjazdy@raz-event.pl

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyrażam 
wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez RAZ EVENT Robert Szych, Zawadzkiego 25/8, 
71-246 Szczecin, w celu realizacji mojego udziału w imprezach biegowych, komunikacji, oraz na otrzymywanie za pośrednictwem 
telefonii komórkowej, poczty i poczty elektronicznej informacji dotyczących mojego udziału w imprezach biegowych.

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej 
wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o 
warunku możliwości jej rozliczania. Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez RAZ EVENT Robert Szych, o celu
ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania, oraz że moje dane będą udostępniane innym 
podmiotom w celu realizacji mojego udziału w imprezach biegowych.

data imię i nazwisko

                                     

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
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