
  
 

Komisja Sportu 
Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie 

ma zaszczyt zaprosić na 

IV BIEG Z KODEKSEM W GŁOWIE 
 

 
 

Termin: 29 września 2012 r. 
 
Miejsce: Kampus AWF w Warszawie, ul. Marymoncka 34 (00-968 Warszawa) 
 
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, aplikanci (wymóg żółtej koszulki) 
doradcy podatkowi (wymóg pomarańczowej koszulki) 
 
Niezbędni Kibice: 
Rodziny, Przyjaciele, Znajomi, Współpracownicy, Zainteresowani. 
 
Program:  
10:00 rejestracja zawodników 
11:00 rozgrzewka - Holmes Place 
11:30 rozpoczęcie biegu głównego 
12:00 bieg dla dzieci na 100 metrów i inne zabawy dla dzieci 
12:30 wręczenie nagród i rozpoczęcie pikniku 
 
Atrakcje dla dzieci: 
- dmuchana zjeżdżalnia "Forest" dla dzieci od lat 5  
- basen "Tęcza" z piłeczkami - dla dzieci od lat 3  
- Kącik Malucha: plastikowe chatki, piaskownica z piłeczkami, bujaki, skoczek, stoliki, mini-slide oraz ,,małpi” 

gaj z podwójną zjeżdżalnią - dla dzieci od 1 roku  
Prosimy o zapewnienie dzieciom dodatkowej opieki osoby dorosłej. 
 
Termin zgłoszeń: do 27 września 2012 r. Formularz zgłoszeniowy należy wysłać na e-mail: 
biegprawnikow@wp.pl 
 
Nagrody: Kodeksy, nagrody książkowe, kosmetyki marki Adidas, masaże sportowe w DS Instytut oraz puchary 
dla zwycięzców. 
  
Dla każdego uczestnika dyplom oraz pamiątkowa koszulka. 
 
Opłata za wpis na listę uczestników: 25 zł (płatne w dniu biegu); dzieci bezpłatnie. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

 

IV BIEG Z KODEKSEM W GŁOWIE 
Warszawa, Kampus AWF Warszawa 

29 września 2012 r. 
 

 
Imię i nazwisko: 

 
___________________________________________________________ 

 
Adres zamieszkania: 

 
___________________________________________________________ 

 
Reprezentowany zawód: 

 
___________________________________________________________ 

 
PESEL 

 
___________________________________________________________ 

 
Tel. Kontaktowy: 

 
___________________________________________________________ 

 
Adres e – mail: 

 
___________________________________________________________ 

 
Izba/miasto: 

 
___________________________________________________________ 

 
Rozmiar koszulki 

 
S     M     L     XL     XXL 

 
Uwagi: 

 
___________________________________________________________ 

 
Niniejszym oświadczam, że: 
 
1. Dobrowolnie oraz na własne ryzyko i odpowiedzialność zgłaszam swój udział w imprezie organizowanej 

przez Komisję Sportu Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, pod nazwą "IV Bieg z Kodeksem w 

Głowie", który odbędzie się w dniu 29 września 2012 roku na terenie Kampusu AWF Warszawa; 

2. Zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku w trakcie udziału 

w imprezie; 

3. Zobowiązuje się do postępowania zgodnie z duchem rywalizacji oraz poszanowaniem dla innych 

uczestników imprezy; 

4. Jestem świadoma(y), że w przypadku nieprzestrzegania punktów 2 i 3 powyżej mogę zostać wykluczony z 

udziału w imprezie; 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu przez 

Organizatora na potrzeby imprezy (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 

1997 r., Dz. U. nr 133, poz. 833, ze zm.) oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie w przyszłości drogą e-

mailową informacji o podobnych imprezach; 

6. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego imienia, nazwiska, informacji o wykonywanym zawodzie oraz 

wizerunku w materiałach, relacjach i sprawozdaniach z imprezy w prasie lub innych środkach masowego 

przekazu takich jak Internet. 

 
 ____________________ 

Data, podpis 
 
 

                      


