
  
 

Przewodniczący Komisji Sportu 

Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie 
adwokat Paweł Rybiński 

ma zaszczyt zaprosić na 

 V BIEG Z KODEKSEM W GŁOWIE 
 

Termin: 21 września 2013 roku 

 
Miejsce: Kampus AWF w Warszawie ul. Marymoncka 34 

 

Dystans: 5 km  

 
Uczestnicy:  

adwokaci oraz aplikanci adwokaccy (wymóg zielonej koszulki) 

radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy (wymóg niebieskiej koszulki) 

sędziowie, referendarze, asystenci, aplikanci (wymóg fioletowej koszulki) 

profesorowie, doktorzy oraz doktoranci nauk prawnych (wymóg białej koszulki) 

prokuratorzy, aplikanci (wymóg czerwonej koszulki) 

komornicy, aplikanci (wymóg czarnej koszulki) 

notariusze, asesorzy, aplikanci (wymóg żółtej koszulki) 

doradcy podatkowi (wymóg pomarańczowej koszulki) 

 

Niezbędni Kibice: 

Rodziny, Przyjaciele, Znajomi, Współpracownicy, Zainteresowani  

 

Początek biegu: godz.: 11.15  
 

Program imprezy: 

10:00 – 11:00 rejestracja zawodników 

11:00 – 11:15 rozgrzewka 

11:15 rozpoczęcie biegu głównego na dystansie 5 km 

12:00 rozpoczęcie biegu dla dzieci na dystansie 100 metrów 

12:15 wręczenie nagród i rozpoczęcie pikniku 

 

Termin i miejsce zgłoszeń: do 19 września 2013 r. – zgłoszenia na formularzu należy 

przesłać mailem na adres: biegzkodeksem@wp.pl 

 

Wpisowe: 25 zł od osoby dorosłej – płatne w dniu biegu; dzieci bezpłatnie 

 

Dla wszystkich uczestników, w tym dla dzieci, pamiątkowe koszulki oraz dyplomy, a 

dla zwycięzców biegu atrakcyjne nagrody!!! 

 

Po Biegu zapraszamy na piknik wraz z poczęstunkiem i zabawami dla dzieci.  

 

 
 

mailto:biegzkodeksem@wp.pl


  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 
V BIEG Z KODEKSEM W GŁOWIE 

 

Termin: 21 września 2013 r. Miejsce: AWF Warszawa Dystans: 5 km 
 

 

Imię/Imiona:………………………………………………………………………………………… 

 
Nazwisko:…………………………………………………………………………………............... 

 
 
Reprezentowany zawód:…………………………………………………………………………. 

 
Izba/miasto:…………………………………………………………………………………………. 
 

 
Numer telefonu/email…………………………………………………………………………….. 

 
 
Rozmiar Koszulki:… S, M, L, XL, XXL ……………………………………………………… 

 
 

 
Ewentualne uwagi ………………………………………………………………………………. 
 

 

 
Zgłaszając swój udział w Biegu z Kodeksem w Głowie, niniejszym oświadczam, że: 

I. dobrowolnie oraz na własne ryzyko i odpowiedzialność zgłaszam swój udział w imprezie 
organizowanej przez Komisję Sportu Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie pod nazwą 
V Bieg z Kodeksem w Głowie, który odbędzie się dnia 21 września 2013 roku na terenie 
Kampusu AWF w Warszawie; 

II. zobowiązuję się do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku w 

trakcie udziału w imprezie; 

III. zobowiązuję się do postępowania zgodnie z duchem rywalizacji oraz poszanowaniem dla 
innych uczestników imprezy; 

IV. jestem świadomy/świadoma, że nieprzestrzegając punktów II i III powyżej mogę zostać 
wykluczony/wykluczona z udziału w imprezie; 

V. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora moich danych osobowych na potrzeby 
imprezy; 

VI. wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego imienia, nazwiska, informacji o wykonywanym 
zawodzie oraz wizerunku w materiałach, relacjach sprawozdaniach z imprezy w prasie i 
innych środkach masowego przekazu, w tym w Internecie i na portalach 
społecznościowych. 

 

 

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

Data      Podpis 

 


