
                                                                                                                          Bytów, dnia …………………….… 2022 r. 
 

Wniosek konkursowy 
„Sięgnij po prawko z Automobilklubem Bytowskim” 

 

Imię i nazwisko  

 
Data urodzenia  

 
Adres zamieszkania  

 
Nr telefonu  

 
E-mail  

 
 

Oświadczam, że: 

 podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą, 
 nie jest osobą karaną, 
 nie jest osobą ubezwłasnowolnioną, 
 nie posiadam i nie posiadałam/em prawo jazdy kat. AM, A1, A2, B1, B, 
 nie ubiegałem/am się o dopuszczenie do egzaminu na prawo jazdy kat. AM, A1, A2,B1, B, 
 posiadam odpowiedni stan zdrowia pozwalający na kierowanie pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej 

do 3,5 t, 
 zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu na fanpage Automobilklubu Bytowskiego na Facebook.com i akceptuję jego 

treść, 
 nie jestem członkiem Stowarzyszenia Automobilklub Bytowski, 
 nie jest spokrewniony/a z członkiem Stowarzyszenia Automobilklub Bytowski (tj. nie jest małżonkiem, dzieckiem                     i 

rodzeństwem), 
 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku na potrzeby niniejszego Konkursu. 
                                                                                                           

                                                                                                             .………………………………………………………… 

                                                                                                                 (czytelny podpis Uczestnika Konkursu) 

Spełniam następujące dodatkowe kryteria (zaznaczyć odpowiedni kwadrat): 

□  adres zamieszkania na obszarze wiejskim 
□  nie mam bezpośrednich połączeń komunikacji transportu zbiorowego z mojego  miejsca     
     zamieszkania do najbliższej aglomeracji miejskiej 
□  posiadam orzeczenie o niepełnosprawności (do wniosku należy dołączyć kserokopię orzeczenia) 
□  posiadam status osoby bezrobotnej w PUP co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku 
     lub posiadam status ucznia szkoły ponadpodstawowej/studenta studiów dziennych (do wniosku należy 
     dołączyć dokument potwierdzający status) 
□  korzystam ze świadczeń pieniężnych lub rzeczowych otrzymanych z ośrodka pomocy społecznej 
     obecnie i w roku 2021 r. (do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający korzystanie z OPS) 
□  deklaruję wolontariat na rzecz Stowarzyszenia Automobilklub Bytowski na lata 2022 – 2023               
     (dołączyć do wniosku opis propozycji wolontariatu np. udział w wystawach samochodowych organizowanych 
     przez Automobilklub Bytowski) 
                                                                                                             .………………………………………………………… 

                                                                                                                 (czytelny podpis Uczestnika Konkursu) 

Klauzula informacyjna dla Uczestników konkursu „Sięgnij po prawko z Automobilklubem Bytowskim” 
Administrator danych osobowych – Stowarzyszenie Automobilklub Bytowski ul. Zielona 5, 77-100  Bytów, informuje Panią/Pana o realizacji 

nałożonego na Administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku zbierania danych osobowych zgodnie z art. 13, 14 i 15 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (Dz. Urz. UE L 

119/1 z 4.05.2016 r). 


