
Podpis zgłaszającego  

 X Zlot Motocyklowy Adwokatów Wiosna Riders 
VIII Rajd Rowerowo-Pieszy Adwokatów Wiosna Bike 

Szklarska Poręba 17-20 maja 2018 r.  
Rozmiar odzieży  
Kobieta     
Mężczyzna   

Imię             Nazwisko                   Izba Adwokacka w       

S         M          L           XL 
                          

Email:      @      Telefon:       

Adwokat  Aplikant adwokacki  Gość  Zawód       
Chcę otrzymać fakturę   Dane do faktury: 

Nazwa Firmy 
      
 
 

Ulica: 
      

Kod/Miejscowość: 
      

NIP 
      

Rezerwuję miejsce w pokoju 
jednoosobowym za kwotę 890,00 zł 

 

Rezerwuję miejsce w  
pokoju dwuosobowym 
za  
kwotę 700,00 zł  

Proszę o zakwaterowanie mnie z: 

Imię       Nazwisko       

Proszę o 
zakwaterowanie mnie z 
osobą wskazaną niżej 

 

GRUPA MOTOCYKLOWA  GRUPA ROWEROWA  GRUPA PIESZA  

OSOBA TOWARZYSZĄCA/DRUGI UCZESTNIK 

Rozmiar odzieży  
Kobieta  
Mężczyzna   

Imię            Nazwisko                     Izba Adwokacka w        

S         M          L           XL 
                          

Email:      @      Telefon:       

Adwokat  Aplikant adwokacki  Gość  Zawód:       

Chcę otrzymać fakturę   Dane do faktury: 

Nazwa Firmy 
      
 
 

Ulica: 
      

Kod/Miejscowość: 
      

NIP 
      

GRUPA MOTOCYKLOWA  GRUPA ROWEROWA  GRUPA PIESZA  

Warunkiem rezerwacji miejsca w pokoju jest wpłacenie wpisowego w kwocie 500 zł (pokój jednoosobowy 700 zł) na rachunek Blue Mountain Resort 
w Szklarskiej Porębie nr 35 2490 0005 0000 4600 7134 3781 wpisując w tytule „Adwokatura” oraz imiona i nazwiska wszystkich osób za które 
dokonywana jest wpłata, oraz przesłanie wypełnionego formularza wraz z dowodem wpłaty na adres email: rezerwacja@blue-mountain-resort.pl 
oraz do wiadomości bartosz.luc@adwokatura.pl w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r. Po tym terminie możliwość uzyskania skutecznego 
zgłoszenia wymaga potwierdzenia wolnych miejsc bezpośrednio w hotelu.  

Wysyłając niniejszy formularz wraz z dowodem opłaty pierwszej raty oświadczam, że zapoznałem się z informacją o imprezie, akceptuję warunki 
imprezy i zobowiązuję się wpłacić drugą ratę opłaty w kwocie 200 zł  (pokój jednoosobowy 190 zł) do dnia 10 maja 2018 r. Brak wpłaty we 
wskazanym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników oraz przepadkiem wpisowego.   

W przypadku udziału w przejazdach na terenie Czech każdy z uczestników jeżdżący motocyklem powinien mieć odpowiednie ubezpieczenie 
obowiązujące za granicą oraz ważną kartę EKUZ. 

 Jestem zainteresowany udziałem w wykładach organizowanych przez Izbę Adwokacką w Wałbrzychu i zobowiązuję się wpłacić na rachunek 
ORA Wałbrzych ING Bank Śląski O/Wałbrzych 89 1050 1908 1000 0023 2534 4238, SWIFT: INGBPLPW  kwotę 50 zł za udział w wykładach  oraz 
przesłać zgłoszenie do udziału w wykładach („Niniejszym jako uczestnik Wiosna Riders/Wiosna Bike zgłaszam swój udział w wykładach w czasie 
szkolenia Izby Wałbrzyskiej, imię i nazwisko, Izba” na adres ora.walbrzych@adwokatura.pl  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Operator Blue Mountain Resort Sp. z o.o. w Warszawie w celu organizacji imprezy oraz procesu 
rezerwacji i obsługi pobytu w hotelu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 13.06.2016 poz. 922 ze 
zmianami).  


