ZGŁOSZENIE WYDARZENIA SPORTOWEGO
Jestem zainteresowana/ny* uzyskaniem wsparcia w postaci bezpłatnej wody w limitowanej
serii aluminiowych puszek Every Can Counts w ramach Projektu Sport dla wszystkich i
środowiska" (projekt Erasmus+ „Sport for All and the Environment” nr 590833-EPP-1-20171-PL-SPO-SSCP).
Pełna nazwa wydarzenia: .................................................................................................................
…….....................................................................................................................................................
Organizator: ……………………………………………………………………………………………….
Termin (do 30/06/2019): ...................................................................................................
Miejsce / trasa: ................................................................................................................................
Wydarzenie cykliczne: TAK / NIE *
Odbiorcy: profesjonaliści / amatorzy / mieszana / dzieci / dorośli *
Liczba i przedział wiekowy uczestników: .....................................................................................
Przewidywany udział innych partnerów (mediów, patronów i sponsorów): ………..…..……...
…………………………………………………………………....……….…………………..………………
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: ..............................................................................................
E-mail i telefon osoby zgłaszającej: …………………………………...…………………...……..……
Adres dostawy: …………………………………………………………………….………………...…….
………………………………………………………………………….…………………………………..….
Z „Rekomendacji Ekologicznych - Jak zorganizować wydarzenie sportowe zgodnie
z zasadami zrównoważonego rozwoju” planujemy wdrożyć następujące działania:
…………………………………………………………………....……….…………………..………………
Zgłoszenie proszę przesłać na adres: sport@recal.pl
Zobowiązuję się, że woda w limitowanej serii puszek Every Can Counts, zostanie bezpłatnie przekazana
uczestnikom w dniu wydarzenia oraz przez cały czas trwania wydarzenia prowadzona będzie zbiórka
pustych puszek po napojach, z wykorzystaniem pojemników, worków na puszki oraz innych materiałów
dostarczonych przez Fundację RECAL. Zebrany surowiec zostanie przekazany do recyklingu. W terminie
14 dni od wydarzenia zobowiązuję się przesłać raport z wydarzenia, w tym faktyczną liczbę uczestników oraz
kibiców, zdjęcia dokumentujące prowadzoną zbiórkę puszek po napojach oraz ilość zapełnionych worków na
puszki. Dodatkowo wskażemy, które elementy z „Rekomendacji Ekologicznych” udało nam się wdrożyć.

____________________________
data, pieczęć, podpis

* - niepotrzebne skreślić
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Pełna nazwa wydarzenia i data: .......................................................................................................
…….....................................................................................................................................................
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację na rzecz Odzysku Opakowań
Aluminiowych RECAL z siedzibą w Warszawie, ul. Mariensztat 8 (zwana dalej „Fundacja RECAL”) w celu
kontaktu i współpracy przy wsparciu wydarzeń sportowych w ramach projektu „Every Can Counts”. Podanie
danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych jest Fundacja
RECA. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ew.
odwołania zgody lub zamknięcia projektu. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.
…………………………………………………..
Zgadzam się na przekazanie danych adresowych firmie współpracującej z Fundacją RECAL w zakresie
niezbędnym do wysyłki napojów i innych materiałów związanych z udziałem w projekcie. W szczególności:
imienia i nazwiska, nazwy organizacji (jeżeli została podana), adresu oraz numeru telefonu kontaktowego.
…………………………………………………..
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną o projektach i innych działaniach
realizowanych przez Fundację RECAL.
…………………………………………………..
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