
zał. nr 1

Formularz zgłoszeniowy Finału Kinder + Sport Drzonków 2014

W przypadku zgłoszeń kilku drużyn dla każdej wymagany jest osobny formularz.

 Nazwa drużyny UKS/SZKOŁA/KLUB

Województwo

Typ rozgrywek (podkreśl)
„Dwójki” 2x2
„Trójki” 3x3
„Czwórki” 4x4

 
Imienna lista zawodników/ zawodniczek :

Lp Imię i nazwisko Rok urodzenia Rozmiar koszulki(wstaw w kolumnie)

XS, S, M, L  lub  XL

1.

2.

3.

4.

5.

Opiekun ………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy…………….......... mail: ..................................
Podpis opiekuna



zał. nr 2

                                         

ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) NA UDZIAŁ
W ZAWODACH SPORTOWYCH

My niżej podpisani / Ja niżej podpisany(na)  ……………………………………………………………………………………………

wyrażam/-y zgodę na uczestnictwo naszego/mojego dziecka  

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

( imię i nazwisko dziecka ) (klub/szkoła)

w zawodach sportowych ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ,

które odbędą się w dniach 3-6.07.2014 r. w Drzonkowie.
Jednocześnie oświadczam/-y, że stan zdrowia naszego dziecka pozwala
na udział w tego typu zawodach. 
Wyrażam/-y (nie wyrażam) zgodę na leczenie szpitalne i diagnostyczne
w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. 

___________                                              ______________________
    data i miejsce                                                                              podpis rodziców (prawnych opiekunów) 



zał. nr 3

                             

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja ………………………………………………………….................
           (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych 
osobowych mojego dziecka 
                          
……………………………………………………………………………..
                                                  (imię i nazwisko)  

przez organizatorów  XX Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki KINDER           
+ SPORT 2014 w Drzonkowie na cele w/w turnieju oraz na opublikowanie 
zarejestrowanego wizerunku w materiałach i informacja o Turnieju  (zgodnie     
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 
Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

___________                                              ______________________
  data i miejsce                                                                                 podpis rodziców (prawnych opiekunów) 



Formularz rezerwacji miejsc noclegowych
i wyżywienia  na XX Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki 

Kinder+ Sport ,  3-6 lipca  2014r. Drzonków

Nazwa klubu

Miasto

Województwo

Rezerwacja
Zakwaterowanie [ilość] Wyżywienie [ilość]

Koszt
całkowity

[zł]
03/04.

07.
04/05.

07.
05/06.

07.
Od kol

03.07/ do
ob. 04.07

Od kol
04.07/do
ob.05.07

Od kol.
05.07 do
ob.06.07

Zawodnicy
Dziewczęta

Chłopcy

Trenerzy
Kobiety

Mężczyźni

Kierowcy
Kobiety

Mężczyźni

SUMA KOSZTÓW

Korzystam z transportu organizatora   TAK  /  NIE *

Jeśli tak: data i godzina przyjazdy do Zielonej Góry Data:                    Godzina           , Dworzec  PKP/PKS*

Jeśli tak: data i godzina wyjazdu z Zielonej Góry Data:                    Godzina           , Dworzec  PKP/PKS*

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupę Nr telefonu / e:mail

*niepotrzebne skreślić

Prosimy zespoły o dokonywanie płatności przelewem. Poniżej zamieszczamy dane do 
przelewu:

www.minisiatkowka.pl

CENNIK ŚWIADCZEŃ
Świadczenie Cena jednostkowa [doba]

Zakwaterowanie 25 zł/ osoby
Wyżywienie 44 zł/ osoby (kolacja, śniadanie, obiad)

Zakwaterowanie pełne od 03.07. do 06.07. [trzy doby]
Wyżywienie pełne od kolacji 03.07. do obiadu 06.07.



 nazwa:  Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji 
               66-004 Racula, Drzonków  ul. Olimpijska 20

 nr konta: 10 1090 1535 0000 0000 5306 0498
 tytułem:  Minisiatkówka  2014 + nazwa klubu

Dane do faktury Faktura 1 Faktura 2* Faktura 3*

Nazwa firmy

Dane adresowe

NIP

Kwota brutto

*w przypadku konieczności rozbicia płatności na dwie faktury lub więcej

Poniższy formularz wraz z potwierdzeniem przelewu należy przesłać w jeden z wybranych 
sposobów:

 skan wypełnionego i opieczętowanego  formularza na e-mail – kinder@drzonkow.pl

 pocztą na adres – Wojewódzki Ośrodek Sportu i  Rekreacji , 66-004 Racula,  
Drzonków ul.Olimpijska  20 , z dopiskiem:  Minisiatkówka  2014

Formularze zgłoszeniowe nadesłane bez potwierdzenia wpłaty nie będą brane
pod uwagę.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15.06.2014 r. o godzinie 15.00
Zgłoszenia wysłane po tym terminie lub bez potwierdzenia wpłaty będą uznawane za 
nieważne.

………………………………………                                                                        ……………………………………..….
            Pieczęć klubu                                                                                                                Podpis osoby zamawiającej   

www.minisiatkowka.pl



WERYFIKACJA ZESPOŁU

województwo Nazwa drużyny
UKS/SZKOŁA/KLUB

typ rozgrywek
(podkreśl)

dwójki
trójki

czwórki

Imienna lista zawodników/ zawodniczek :

L.p. Imię i nazwisko Rok urodzenia

1.

2.

3.

4.

5.

Opiekun/trener ………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy…………….......... mail: ..................................

Oświadczam, że wymienieni zawodnicy/zawodniczki biorący udział w turnieju finałowym
Kinder+Sport w dniach 3-6 lipca 2014 posiadają aktualne badania lekarskie, ważne

dokumenty tożsamości oraz zgodę rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie
danych osobowych. W/w dokumenty są do wglądu w trakcie trwania zawodów.

czytelny podpis weryfikatora                                    pieczątka WZPS                                   czytelny  podpis trenera/opiekuna


