
 

 

 

Gdańsk Chapter Poland North Side 

Deklaracja członkowska i oświadczenie 

 

Imię i nazwisko:  ........................................................................................................................  

 

Adres domowy:  .........................................................................................................................  

 

Miasto:  ...............................  Kod:  .....................................  Państwo:  ..................................  

               

Adres korespondencyjny:  ........................................................................................................  

 

Miasto:  ...............................  Kod:  .....................................  Państwo:  ..................................  

 

Telefon komórkowy:  ........................................  Telefon Stacjonarny:  ................................  

 

Adres e-mail:  .............................................................................................................................  

 

Posiadany motocykl H-D ..........................................................................................................  

 

Rok produkcji:  ..............................  Nr ramy: .........................................................................  

 

Numer członkowski H.O.G.  ...................................  Ważność karty do  ...............................  

 
Przeczytałem „Annual Charter  for H.O.G. Chapters” i zobowiązuję się przestrzegać reguł tam zapisanych. 

Zdaję sobie sprawę z tego, iż mimo że Chapter jest podporządkowany  H.O.G. pozostaje oddzielną, niezależną 

i odpowiedzialną za swoje działania organizacją.  

                                       

Oświadczenie, przeczytaj przed podpisaniem. 
(dotyczy  przede wszystkim odcinania się przez H-D, H.O.G. Dealera,Chapter oraz jego zarząd od 

Jakiekolwiek odpowiedzialności za straty zdrowotne i materialne członków Chaptera i ich gości). 

 
I agree that the Sponsoring Dealer, Harley Owners Group (H.O.G.), Harley-Davidson, Inc., Harley-Davidson Motor Company, my Chapter and 

their respective officers, directors, employees and agents (hereinafter, the “RELEASED PARTIES”) shall not be liable or responsible 
for injury to me (including paralysis or death) or damage to my property occurring during any H.O.G. or H.O.G. chapter activities and resulting 

from acts or omissions occurring during the performance of the duties of the Released Parties, even where the damage or injury is caused 

by negligence (except willful neglect). I understand and agree that all H.O.G. members and their guests participate voluntarily and at their own 
risk in all H.O.G. activities and I assume all risks of injury and damage arising out of the conduct of such activities. I release and hold 

the “RELEASED PARTIES” harmless from any injury or loss to my person or property which may result from my participation in H.O.G. 

activities and event(s). i understand that this means that i agree not to sue the “RELEASED PARTIES” for any injury or resulting damage to 
myself or my property arising from, or in connection with, the  performance of their chapter duties in sponsoring ,planning or conducting said 

event(s). 

 

Wyrażam zgodę na używanie moich zdjęć , w tym z moim wizerunkiem, w sprawach związanych z działalnością Gdańsk Chapter 

Poland North Side. Zobowiązuję się do nienoszenia, nieużywania i nieprzekazywania osobom trzecim w żadnym celu barw (naszywek) 

klubowych po ustaniu mojego członkostwa w Gdańsk Chapter Poland North Side. 

 

Przeczytałem informację o Gdańsk Chapter Poland North Side i warunkach ubiegania się o członkowstwo. 

 

          Miejscowość i data                                                                                     Podpis                                                 

 

 

                                  


