
KARTA UCZESTNIKA  

LIII (38. po wojnie) MARSZU SZLAKIEM PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ  
 

Wypełnioną kartę należy przesłać na adres: 
Dionizy Krawczyński Komendant Marszu Szlakiem „Kadrówki” Występy 20, 29-105 Krasocin 

 

Niniejszym wyrażam chęć wzięcia udziału w LIII Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii 

Kadrowej odbywającym się: 4-5 sierpnia 2018 r. w Krakowie oraz w dniach 6-12 sierpnia 2018 

r. na trasie Kraków – Kielce.  
 

1. Imię/Imiona i Nazwisko: …………………………………………………………………. 

 

2. Data i miejsce urodzenia: ……………………….    3. Nr PESEL ……………………... 
 

4. Nr dowodu osobistego: …………..………  5. Obywatelstwo ....................................................... 

 

6. Imiona rodziców: …………………………………………………………………………………. 

7. Adres zameldowania: 
 

Kod pocztowy: ...................................... Miejscowość: ............................................................... 

 

Ulica: ........................................................ nr domu: ................... nr mieszkania: …................... 

 

8. Telefon kontaktowy:…………………….. 9. Adres e-mail:…….........................................                         

 

10. Uczestnictwo w poprzednich Marszach (wymienić lata):  
 

........................................................................................................................... 

11. Numer posiadanej Odznaki Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki: …………….. 

12. Osoba rekomendująca (dotyczy osób nie posiadających „blachy”)  
 

 

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

13. Rozmiar koszulki: ………………………. (w ramach opłaty marszowej otrzymuje każdy z 

uczestników, gwarantowany rozmiar przy wpłacie do dnia 30 maja 2018r., w przypadku późniejszych 

wpłat nie gwarantujemy odpowiedniego rozmiaru). 

 

14. Przybędę do Krakowa w dniu: a)  4 sierpnia,   b) 5 sierpnia ok. godz.  …..…………………......... 

15. Wyrażam chęć pozostania na nocleg w Kielcach w dniu 12/13 sierpnia:    a) tak    b) nie  
Oświadczam, że zapoznałem się i będę przestrzegał Regulaminu Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii 

Kadrowej. Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie moich danych osobowych, zawartych 

w przedstawionym przeze mnie kwestionariuszu/karcie dla potrzeb niezbędnych do realizacji LI (36. po 

wojnie) Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z póz. zm.) 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, jako uczestnika Marszu, do celów promocyjnych 

Kadrówki zgodnie z art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 

U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) 
 

…………………… dnia…………                                    ……………….…………………….                   

   (miejscowość)                                                                    (czytelny podpis Uczestnika) 

Wszelką korespondencję elektroniczną kierować na adres e-mail:  prezes@jodla.org 
 

mailto:prezes@jodla.org

