
K A R T A   Z G Ł O S Z E N I A 

50. JUBILEUSZOWY RAJD GÓRSKI WP „SUDETY 2020” 

4–10 PAŹDZIERNIKA 2020 

Imię i nazwisko  

PESEL  

Adres domowy  

Telefon komórkowy, stacjonarny  

E-mail  

Rozmiar koszulki  

Jednostka, instytucja wojskowa   

Koło, Oddział PTTK  

Nr legitymacji PTTK  

Posiadam aktualnie opłaconą  
składkę członkowską PTTK na 2020 rok  
lub ubezpieczenie od wypadków  
na czas imprezy – we własnym zakresie 

� składka członkowska PTTK 
� ubezpieczenie indywidualne 

*zaznacz właściwe podkreśleniem lub pogrubieniem 

Koszty pobytu 

� osoba w pokoju 1-os.  900 zł 

� osoba w pokoju 2-os.  780 zł 

� osoba w pokoju 3-os.  720 zł 

� osoba w pokoju 4-os.  690 zł 

*zaznacz właściwe podkreśleniem lub pogrubieniem 

wpłata programowo-organizacyjna 180 zł 
wpłata za pobyt – I rata   200 zł 
 

płatne do 15 kwietnia 2020 

Wpłata kwoty 380 zł na konto 

Oddział Wojskowy PTTK przy Klubie 4. RBLog.  
ul. Pretficza 24, 50-984 Wrocław 

nr konta  
41 1500 1793 1217 9000 4165 0000 

dopłata za pobyt  – II rata 
opłata miejscowa – 16,10 zł 

płatne gotówką  
w dniu 4 października 2020 

(nie ma możliwości opłacania kartą) 

Dopłata za pobyt – II rata  

� osoba w pokoju 1-os.   700,00 zł 

� osoba w pokoju 2-os.   580,00 zł 

� osoba w pokoju 3-os.   520,00 zł 

� osoba w pokoju 4-os.   490,00 zł 

Faktura             tak             nie   *zaznacz właściwe podkreśleniem lub pogrubieniem 

przy zaznaczeniu ”tak” – całość opłaty pobytowej płatna jednorazowo gotówką 4.10.2020 

Z warunkami uczestnictwa i programem zapoznałem(am) się, akceptuję je i zobowiązuję się 
do ich przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
PTTK, zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133, 
poz. 883, z późniejszymi zmianami). 

.................................................... 
data i podpis 

Dokonane wpłaty        wypełnia Organizator 

programowo-organizacyjna        180 zł …................ 

opłata miejscowa        16,10 zł ……............. 

wypełnia Organizator 

I rata za pobyt     200 zł ………........... 

II rata za pobyt .......... zł ………..……… 

 


