
Załącznik nr 1 

 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK CYKLU TURNIEJÓW GRAND PRIX W 

PARKU KULTURY W POWSINIE 2022 r. 

 

1. Cel zawodów. 

- popularyzacja zdrowego i aktywnego trybu życia; 

- promocja Parku Kultury w Powsinie; 

- popularyzacja tenisa stołowego 

2. Informacje ogólne o Grand Prix. 

- organizator Grand Prix przewiduje zorganizować 8 turniejów tenisa stołowego 

w formule 7+1; 

- podczas całego cyklu zawodów uczestnicy zbierają punkty w zależności od 

zdobytego miejsca. Podsumowanie punktów określa kolejność miejsc w 

klasyfikacji generalnej całego cyklu Grand Prix; 

- pierwsze siedem turniejów są turniejami głównymi, natomiast turniej ósmy jest 

turniejem TOP 16 – dla 16 najlepszych zawodników z klasyfikacji generalnej po 

siedmiu turniejach; 

- zawody rozgrywane są na czterech stołach do tenisa stołowego 

umiejscowionych na świeżym powietrzu na placu przy pawilonie rekreacyjno-

sportowym w Parku Kultury w Powsinie; 

- zawody rozgrywane w ramach Grand Prix są bezpłatne; 

- za miejsca I-III przewidziane są drobne upominki i dyplomy  

3. Terminy poszczególnych turniejów. 

- 01.05.2022 – godz. 11:30 zapisy do turnieju, godz. 12:00 losowanie  

i rozpoczęcie turnieju; 

- 14.05.2022 – godz. 11:30 zapisy do turnieju, godz. 12:00 losowanie  

i rozpoczęcie turnieju; 



- 04.06.2022 – godz. 11:30 zapisy do turnieju, godz. 12:00 losowanie  

i rozpoczęcie turnieju; 

- 25.06.2022 – godz. 11:30 zapisy do turnieju, godz. 12:00 losowanie  

i rozpoczęcie turnieju; 

- 09.07.2022 – godz. 11:30 zapisy do turnieju, godz. 12:00 losowanie  

i rozpoczęcie turnieju. 

- 06.08.2022 – godz. 11:30 zapisy do turnieju, godz. 12:00 losowanie  

i rozpoczęcie turnieju. 

- 27.08.2022 – godz. 11:30 zapisy do turnieju, godz. 12:00 losowanie  

i rozpoczęcie turnieju. 

- 10.09.2022 – godz. 11:30 zapisy do turnieju, godz. 12:00 losowanie  

i rozpoczęcie turnieju. 

 

 

 

4. Prawo do uczestnictwa w zawodach. 

- pierwsze siedem turniejów są otwarte dla wszystkich i prawo do uczestnictwa  

w zawodach ma każdy zainteresowany; 

- w ósmym turnieju (TOP 16) prawo uczestnictwa ma szesnastu najlepszych 

zawodników z klasyfikacji generalnej. W przypadku niezgłoszenia się 

zawodnika z pierwszej szesnastki prawo uczestnictwa zyskują kolejni 

zawodnicy według klasyfikacji generalnej. 

 

 

5. Punktacja turniejowa. 

 

Miejsce Ilość pkt. 

1. 14 

2. 12 

3. 10 

4. 8 

5-6. 7 

7-8. 6 

9-12. 5 

13-16. 4 

17-24. 3 

25-32. 2 

> 33. 1 

 



 

 

6. System rozgrywania zawodów. 

- o systemie rozgrywek decyduje sędzia turnieju. System jest zależny od ilości 

zgłoszonych uczestników; 

- mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego PZTS; 

- mecze rozgrywane są do 3 zwycięskich setów, każdy set do 11 punktów. W 

przypadku wyniku 10:10 wygrywa zawodnik, który pierwszy uzyska dwa punkty 

przewagi. 

7. Nagrody. 

- za pierwsze trzy miejsca z każdego pojedynczego turnieju przewidziane są 

dyplomy. 

- za pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji generalnej przewidziane są dyplomy i 

drobne upominki.  

8. Postanowienia ogólne. 

- sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turniejów rozstrzyga sędzia zawodów; 

- uczestnicy zawodów są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów 

ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju; 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub 

pozostawione na terenie zawodów; 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy 

zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów; 

- organizator ma prawo do dyskwalifikacji zawodnika za niesportowe 

zachowanie tj. spożywanie alkoholu, wulgarne słownictwo, niszczenie 

infrastruktury  Parku Kultury w Powsinie; 

- uczestnicy deklarują, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do 

uczestnictwa w zawodach, a w razie problemów zdrowotnych ponoszą pełną 

odpowiedzialność wynikającą z zaistniałej sytuacji; 

-Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad zgodnie z obostrzeniami 

dotyczącymi pandemii COVID- 19. 

- organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu zawodów Grand 

Prix Parku Kultury w Powsinie. 

9. Ochrona danych 

 

1. Park Kultury w Powsinie z siedzibą w Warszawie (02-973) przy ul. Maślaków 1, 

reprezentowane przez Dyrektora, jako Administrator danych, przetwarza dane 

osobowe w zakresie imienia i nazwiska rodzica/ opiekuna prawnego/uczestnika, daty 



urodzenie uczestnika, - zawarte w formularzu zgłoszenia  

i oświadczeniu do rozgrywek cyklu turniejów Grand Prix Parku Kultury w Powsinie 

2022 r. wyłącznie w celu przeprowadzenia i organizacji imprezy.  

2. Podanie przez uczestników przedmiotowych danych osobowych jest dobrowolne 

lecz nieodzowne do udziału w Turnieju. 

3. Każdy uczestnik ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do 

ich uzupełnienia, usunięcia, uaktualnienia lub sprostowania.   

4. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. W sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt z wyznaczonym 

Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: ochrona.danych@parkpowsin.pl  

5. Dane osobowe uczestników są przetwarzane z zachowaniem szczególnej 

staranności, przy zastosowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa narzuconego 

przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Dane nie są przekazywane 

do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych i są chronione przed 

nieuprawnionym dostępem. 

6. Każdy, kogo dane osobowe przetwarzamy, jeśli uzna, że robimy to niezgodnie z 

przepisami, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Adres: Biuro Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7. Administrator danych nie będzie podejmował wobec uczestników 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

8. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są 

dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie stanowią 

rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www Parku Kultury 

w Powsinie lub przekazywane mediom.  

9. Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez 

Administratora danych, a zwłaszcza osób nagrodzonych w turniejach i zawodach, w 

zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości lub nazwy szkoły, 

nazwy klubu mogą być publikowane na stronach www Administratora danych lub 

przekazane mediom za zgodą opiekunów prawnych wyróżnianych 

uczestników/uczestników. Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie. 
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Załącznik nr 2 

 
 
 

REGULAMIN CYKLU TURNIEJÓW SZACHOWYCH  
„64 POLA” w 2022 r. 

 
 

1. Organizator:  Park Kultury w Powsinie 
Kontakt:. Ul. Maślaków 1, 02-973 Warszawa, tel: 22 648-48-11 wew. 100, 101. 
 

2. Cel Imprezy: 
- popularyzacja gry w szachy, 
- umożliwienie szachowym pasjonatom aktywnego spędzenia czasu,  
- wyłonienie mistrza Parku Kultury w Powsinie na rok 2022 r. 

 
3. System rozgrywek: 

Cykl składa się z 3 turniejów szachowych  rozgrywanych w okresie od czerwca 
do sierpnia 2022 r. Po zakończeniu cyklu turniejów przewidziana jest symultana 
szachowa . Każdy turniej zostanie przeprowadzony systemem szwajcarskim na 
dystansie 7 rund (10 minut na zawodnika).  
 

4. Termin i miejsce turnieju:   
Turnieje oraz symultana zostaną rozegrane w Parku Kultury w Powsinie, 
miejsce „Grzybek Szachowy”, w następujących terminach: 
19.06.2022 r. godz. 12.00 – I turniej 
17.07.2022 r., godz. 12.00 – II turniej 
28.08.2022 r., godz. 12.00  – III turniej 
Symultana szachowa 11.09.2021 r., godz. 12.00 
Zapisy w dniu turnieju od godz. 11.30. 
 

5. Warunku uczestnictwa: 
W turniejach mogą brać udział wszyscy chętni potrafiący grać w szachy, bez 
względu na wiek i posiadaną kategorię szachową.  
Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad zgodnie z obostrzeniami 
dotyczącymi pandemii COVID- 19. 
Turnieje oraz symultana odbywają się bezpłatnie (brak wpisowego). 
Organizator nie zapewnia zegarów szachowych. 

 
6. Ocena i sędziowanie: 



W turniejach obowiązują aktualne przepisy PZSZach. 
Na końcowy wynik cyklu składają się sumaryczne wyniki z poszczególnych 
turniejów. Zwycięzca pojedynczego turnieju otrzymuje 20 pkt w klasyfikacji 
Grand Prix, kolejni zawodnicy o jeden punkt mniej.  
Jako punktacja pomocnicza w klasyfikacji Grand Prix uwzględniane będą 
punkty zdobyte w poszczególnych turniejach, a w dalszej kolejności wysokość 
zajętego miejsca w poszczególnych turniejach. 
 

7. Nagrody: 
Za pierwsze 3 miejsca w klasyfikacji ogólnej cyklu turniejów przewidziane są 
dyplomy oraz drobne upominki. 
Trzech najlepszych zawodników z każdego pojedynczego turnieju otrzyma 
dyplomy. 
 

8. Postanowienia końcowe: 
Organizator zastrzega sobie prawo do niezbędnych zmian w regulaminie 
wynikających  
z jego potrzeb. 
 

9. Dane osobowe 
1. Park Kultury w Powsinie z siedzibą w Warszawie (02-973) przy ul. Maślaków 

1, reprezentowane przez Dyrektora, jako Administrator danych, przetwarza 
dane osobowe  
w zakresie imienia i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego/uczestnika, daty 
urodzenia uczestnika,  telefon kontaktowy, Email - zawarte w formularzu 
zgłoszenia  
i oświadczeniu do rozgrywek CYKLU TURNIEJÓW SZACHWOYCH „64 
POLA”  Parku Kultury w Powsinie 2022 r. wyłącznie w celu przeprowadzenia 
i organizacji imprezy.  

2. Podanie przez uczestników przedmiotowych danych osobowych jest 
dobrowolne lecz nieodzowne do udziału w Turnieju. 

3. Każdy uczestnik ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych 
oraz do ich uzupełnienia, usunięcia, uaktualnienia lub sprostowania.   

4. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. W sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt z 
wyznaczonym Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: 
ochrona.danych@parkpowsin.pl  

5. Dane osobowe uczestników są przetwarzane z zachowaniem szczególnej 
staranności, przy zastosowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa 
narzuconego przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych. 
Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych i są chronione przed nieuprawnionym dostępem. 

6. Każdy, kogo dane osobowe przetwarzamy, jeśli uzna, że robimy to 
niezgodnie  
z przepisami, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Adres: 
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-
193 Warszawa. 

7. Administrator danych nie będzie podejmował wobec uczestników 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 



8. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora 
danych są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 
81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 
83 ze zm.) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być 
publikowane na stronach www Parku Kultury w Powsinie lub przekazywane 
mediom.  

9. Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych 
przez Administratora danych, a zwłaszcza osób nagrodzonych w turniejach 
i zawodach,  
w zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości lub nazwy 
szkoły, nazwy klubu mogą być publikowane na stronach www 
Administratora danych lub przekazane mediom za zgodą opiekunów 
prawnych wyróżnianych uczestników/uczestników. Zgoda może zostać 
wycofana w każdym czasie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 
 

 

REGULAMIN 

OTWARTEGO TURNIEJU TENISA ZIEMNEGO 2022r.  

 
 

 

 

I. Postanowienia Ogólne 

 

1. Organizator: 

 Park Kultury w Powsinie 

 

2. Miejsce : 

 Pawilon Rekreacyjno – Sportowy 

 

3. Termin: 

18.06.2022- godz. 9:00-14:00 singiel mężczyzn 

2.07.2022- godz. 9:00-14:00– singiel kobiet 

        3.09.2022- godz. 9:00-14:00 debel mężczyzn 

 

4. Cel Imprezy 

 Promocja aktywnego wypoczynku 

 Popularyzacja tenisa ziemnego wśród mieszkańców Warszawy 

 

5. Zgłoszenia : 

 Zgłoszenia przyjmowane będą w recepcji Pawilonu Rekreacyjno-

Sportowego ul. Maślaków 1, 02-973 Warszawa lub telefonicznie 

pod nr telefonu : 22 649 45 75 oraz mailowo na adres: 

recepcja@parkpowsin.pl do dnia poprzedzającego każdy turniej 

do godziny 19:00 

 

6. Czas rozpoczęcia : 

 Odprawa techniczna i losowanie godz. 8:30. Początek gier  

od godz. 9:00. 

 

 

mailto:recepcja@parkpowsin.pl


 

II. Gry  

 

1. System rozgrywek zależy od ilości zawodników, i tak: 

 6-8 zawodników : eliminacje w dwóch grupach „każdy z każdym” 

, półfinały „na krzyż” , finał (korty ziemne i sztuczne) 

 9-10 zawodników : jw. 

 11 zawodników : eliminacje w 3 grupach (4,4,3), awans do ¼ po 

3 zawodników z grup 1 i 2oraz 2 z grupy 3-ciej, tak wyłoniona 

ósemka systemem pucharowym do wyłonienia najlepszego 

 12 i więcej: pucharowy z drabinki na 16, z turniejem pocieszenia  

(na kortach sztucznych) dla zawodników którzy przegrają swój 

pierwszy mecz. 

 

2. System rozstawienia zawodników: 

 Zgłoszeni zawodnicy zostaną rozlosowani w zależności od 

przyjętego systemu . Jeśli wśród zgłoszonych , podczas losowania 

będą obecni zawodnicy z pierwszej czwórki ubiegłorocznych 

mistrzostw lub organizator będzie miał pewność, że będą grali  

w turnieju , dokonane zostanie rozstawienie. 

 W przypadku deszczu gry przeniesione będą na korty kryte. 

 Gry grupowe lub pucharowe z ćwierćfinałami włącznie 

rozgrywane są od stanu 2:2 do 6 wygranych gemów, w przypadku 

remisu 6:6 tie break. 

 Mecze półfinałowe i finał do 6 wygranych gemów; przy stanie  

6:6, tie-break. 

 O kolejności w grupie w przypadku równej ilości zwycięstw 

decyduje : 

W przypadku dwóch zawodników bezpośredni mecz, 

W przypadku trzech zawodników , kolejno: 

 Lepsza różnica gemów ze wszystkich spotkań, 

 Lepszy bilans spotkań pomiędzy zainteresowanymi, 

 Losowanie, 

 Zawodnicy sami sędziują mecze z zachowaniem zasady „fair 

play”, 

 W sytuacjach spornych rozstrzyga osoba prowadząca turniej. 

 

3. Zwycięzca meczu finałowego otrzymuje Mistrza Parku Kultury  

w Powsinie. 

 

4. Za pierwsze trzy miejsca z każdego pojedynczego turnieju 

przewidziane są  dyplomy i drobne upominki. 

 

 

 

 



 

 

III. Sprawy Porządkowe 

 

1. Postanowienia ogólne : 

 Organizator zapewnia korty, piłki,  

 O wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie 

decyduje organizator, 

 Ostatecznie interpretacje Regulaminu należą do organizatora, 

 Organizator nie odpowiada za wypadki spowodowane przez 

zawodników bądź inne osoby. 

 Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad zgodnie z 

obostrzeniami dotyczącymi pandemii COVID- 19. 

 

2. Postanowienia końcowe : 

 Park Kultury pozostawia sobie prawo do przydzielania 

dodatkowych nagród rzeczowo-finansowych powiązanych  

z zajętym miejscem, 

 Przyznawanie nagród rzeczowo – finansowych będzie 

uzależnione każdorazowo od kondycji fizycznej jednostki i 

wygospodarowanych na ten cel przedmiotowych środków 

finansowych. 

 

 

IV. Ochrona danych 

1. Park Kultury w Powsinie z siedzibą w Warszawie (02-973) przy ul. Maślaków 1, 

reprezentowane przez Dyrektora, jako Administrator danych, przetwarza dane 

osobowe w zakresie imienia i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego/uczestnika, daty 

urodzenie uczestnika,  telefon kontaktowy, Email - zawarte w formularzu zgłoszenia  

i oświadczeniu do Turnieju Tenisa Ziemnego wyłącznie w celu przeprowadzenia  

i organizacji imprezy.  

2. Podanie przez uczestników przedmiotowych danych osobowych jest 

dobrowolne lecz nieodzowne do udziału w Turnieju. 

3. Każdy uczestnik ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 

do ich uzupełnienia, usunięcia, uaktualnienia lub sprostowania.   

4. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. W sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt z wyznaczonym 

Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: ochrona.danych@parkpowsin.pl  

5. Dane osobowe uczestników są przetwarzane z zachowaniem szczególnej 

staranności, przy zastosowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa narzuconego 

przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Dane nie są przekazywane 

do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych i są chronione przed 

nieuprawnionym dostępem. 

6. Każdy, kogo dane osobowe przetwarzamy, jeśli uzna, że robimy to niezgodnie 

z przepisami, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Adres: Biuro 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

mailto:ochrona.danych@parkpowsin.pl


7. Administrator danych nie będzie podejmował wobec uczestników 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

8. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora 

danych są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie 

stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www 

Parku Kultury w Powsinie lub przekazywane mediom.  

9. Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez 

Administratora danych, a zwłaszcza osób nagrodzonych w turniejach i zawodach,  

w zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości lub nazwy szkoły, 

nazwy klubu mogą być publikowane na stronach www Administratora danych lub 

przekazane mediom za zgodą opiekunów prawnych wyróżnianych 

uczestników/uczestników. Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 

                  2022r.   
 

I. Dane zawodnika/uczestnika – prosimy o uzupełnienie poniższych pól: 
 

Imię i nazwisko uczestnika Rok urodzenia 

    

  

 

II. Kategoria wiekowa /obowiązkowa/  

           – prosimy o zaznaczenie właściwej 

 

III. Oświadczenie  

* Oświadczam, że nie mam żadnych przeciwskazań /   dziecko przebywające pod moją opieką nie ma 

żadnych przeciwskazań do uczestnictwa w  TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO. organizowanym przez Park 

Kultury w Powsinie.   

Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych zawartych w formularzu jest dobrowolne, lecz nieodzowne do wzięcia 

udziału w powyższej imprezie i jedynie w tym celu będą one przetwarzane.  

Ponadto oświadczam, że znam treść i akceptuję postanowienia regulaminu TURNIEJU TENISA 

STOŁOWEGO. 

*Wyrażam / nie wyrażam zgody na przetwarzanie wizerunku mojego/ mojego dziecka przez Park Kultury w 

Powsinie. 

 

*Oświadczam, że mój podpis jest równoznaczny z podpisem obojga rodziców/opiekunów prawnych 

 

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

imię, nazwisko i czytelny podpis uczestnika lub jego opiekuna prawnego 

 

 

* niepotrzebne skreślić  

 Wiek Rok urodzenia 

    



Załącznik nr 5 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

TURNIEJ SZACHOWY 64-POLA 

                                                                         2022 r. 

 

 

II. Dane zawodnika/uczestnika – prosimy o uzupełnienie poniższych pól: 
 

Imię i nazwisko uczestnika 

  

  

  

 

Ii. Oświadczenie  

 

* Oświadczam, że nie mam żadnych przeciwskazań /   dziecko przebywające pod moją opieką nie ma 

żadnych przeciwskazań do uczestnictwa w  TURNIEJU SZACHOWYM 64-POLA organizowanym przez Park 

Kultury w Powsinie.   

Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych zawartych w formularzu jest dobrowolne, lecz nieodzowne do wzięcia 

udziału w powyższej imprezie i jedynie w tym celu będą one przetwarzane.  

 

Ponadto oświadczam, że znam treść i akceptuję postanowienia regulaminu TURNIEJU SZACHOWEGO 64-

POLA. 

 

*Wyrażam / nie wyrażam zgody na przetwarzanie wizerunku mojego/ mojego dziecka przez Park Kultury w 

Powsinie. 

 

 

 

 

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

imię, nazwisko i czytelny podpis uczestnika lub jego opiekuna prawnego 

 

 

* niepotrzebne skreślić  

 



Załącznik nr 6  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

TENIS ZIEMNY 

 singiel / debel  mężczyzn / kobiet         

                    2022r. 

  

III. Dane zawodnika/uczestnika – prosimy o uzupełnienie poniższych pól: 
 

Imię i nazwisko uczestnika 
Rok 

urodzenia 
Tel. Kontaktowy 

    

  

 

II. Kategoria wiekowa /obowiązkowa/  

           – prosimy o zaznaczenie właściwej 

 

III. Oświadczenie  

 

* Oświadczam, że nie mam żadnych przeciwskazań /   dziecko przebywające pod moją opieką nie ma 

żadnych przeciwskazań do uczestnictwa w  …………………………….. organizowanym przez Park Kultury w 

Powsinie.   

Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych zawartych w formularzu jest dobrowolne, lecz nieodzowne do wzięcia 

udziału w powyższej imprezie i jedynie w tym celu będą one przetwarzane.  

Kategoria Wiek Rok urodzenia Dystans  

     

     

     

     

     



 

Ponadto oświadczam, że znam treść i akceptuję postanowienia regulaminu  TENISA ZIEMNEGO. 

 

*Wyrażam / nie wyrażam zgody na przetwarzanie wizerunku mojego/ mojego dziecka przez Park Kultury w 

Powsinie. 

 

 

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

imię, nazwisko i czytelny podpis uczestnika lub jego opiekuna prawnego 

 

 

* niepotrzebne skreślić  

 


