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Załącznik nr 2 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 Nadleśnictwo Sława Śląska  

8 września 2018 r. 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA*: ……………………………………………………………………………… 

ADRES DO KOROSPONDENCJI / DANE KONTAKTOWE:  

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

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

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

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

NR TELEFONU KONTAKTOWEGO: ……………………………………………………………………………. 

LICZBA OPIEKUNÓW PSA BIORĄCYCH UDZIAŁ W DOGTREKKINGU: …………………………………. 

ROZMIAR T-SHIRT**: M, L, XL, XXL 

LICZBA OSÓB TOWARZYSZĄCYCH NIE BIORĄCYCH UDZIAŁU W KONKURENCJI: …………………. 

RASA PSA: …………………………………………………………………………………………………………. 

WIEK PSA: ………………………………………………………………………………………………………….. 

DATA OSTATNIEGO SZCZEPIENIA P/WŚCIEKLIZNIE: ……………………………………………….......... 

WYBÓR TRASY***: 6 km, 15 km,  

Dokonując zgłoszenia udziału w „Leśnym dogtrekkingu” oświadczam, że zapoznałem/-am się 

z regulaminem imprezy, zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w nim zapisów.  

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o potencjalnych zagrożeniach mogących wystąpić 

na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska : 

1. Zagrożenia pożarowe oraz związane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 

2. Zagrożenia związane z pracą środków transportowych oraz z transportowanym materiałem. 

3. Zagrożenia wynikające z trudnych warunków terenowych – wykroty, jary, stoki, bagna, inne miejsca 

niebezpieczne. 

4. Zagrożenia związane z pracą w pobliżu dróg i innych szlaków komunikacyjnych. 

5. Zagrożenia związane z pracą w pobliżu budynków i innych budowli. 

6. Zagrożenia związane z pracą w pobliżu linii i urządzeń teleenergetycznych. 
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7. Zagrożenia związane z pracą przy ścianie i obalaniu drzew, w tym drzew trudnych. 

8. Zagrożenia związane z upadkiem przedmiotów z wysokości (konary, gałęzie). 

9. Zagrożenia w miejscach składowania i magazynowania surowca. 

10. Zagrożenia wynikające z pracy na wysokości. 

11. Zagrożenia w miejscach oddziaływania czynników szkodliwych i niebezpiecznych. 

12. Zagrożenia związane z ekspozycją na szkodliwe czynniki biologiczne. 

13. Zagrożenia wynikające z prowadzenia robót bez wstrzymania pracy zakładu pracy. 

14. Zagrożenia wynikające z obecności osób postronnych. 

15. Zagrożenia ze strony materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych. 

16. Zagrożenia odzwierzęce. 

17. Zagrożenia pozostałe. 

 

 

 

 

 

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

       miejscowość, data                    czytelny podpis 

 

*w przypadku dziecka do lat 15 należy wpisać także imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

wyrażającego zgodę na udział dziecka w imprezie 

** niepotrzebne skreślić; informacja dotyczy tylko osób startujących w konkurencji dogtrekkingowej 

***niepotrzebne skreślić 

 

 


