- Załącznik nr 1 - Regulaminu I Polskiej Ligi Bilardowej 2022

ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK I POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ 2022
Zarząd Klubu/Stowarzyszenia:
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….
dokładna nazwa Stowarzyszenia-Klubu

z siedzibą w:

…………………………………

……………………………………………………………………………………..

miejscowość

ulica

kod pocztowy

…………………………

e-mail

………………………………………………………….

telefon / fax……………………………………………………

strona www.

………………………………………………………….

zgłasza drużynę pod nazwą: ……………………………………………………………………………………………………………….
do rozgrywek I Polskiej Ligi Bilardowej w sezonie 2022
Miejsce rozgrywania meczów ligowych:
…………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

miejscowość

……………………..……….…
kod pocztowy

ulica

……………………………………………
telefon / fax

…………………………….
e-mail

Warunki techniczne
stoły (ilość sztuk, wielkość, producent) ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Osobą pełniącą funkcję instruktora-trenera w drużynie będzie :
……………………………………………………………………………..
Nazwisko i Imię

………………………………..............
Nr lic PZBil

……………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania

………………………………………..
Telefon

Wyrażam zgodę:

……………………………………………………………………………...
Podpis (czytelny) instruktora – trenera

Informujemy, że w chwili obecnej nie posiadamy licencjonowanego instruktora-trenera do prowadzenia drużyny.
Funkcję pełnić będzie

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

Wyrażam zgodę:

…………………………………………………………………………………………………………………...
(czytelny podpis)

Jednocześnie klub zobowiązuje się delegować osobę na najbliższy kurs organizowany przez PZBil w 2022
Jednocześnie zobowiązujemy się przestrzegać regulaminów i przepisów związanych z rozgrywkami ligowymi. Informujemy również, że żadna
z osób wymienionych w zgłoszeniu i Klub nie jest obciążona zobowiązaniami finansowymi wobec PZBil oraz karami dyscyplinarnymi.

…………………………………
Pieczęć Klubu /Stowarzyszenia

…………………………………
Podpis i pieczęć Prezesa Klubu
Data ……………………………………

W załączeniu:
- potwierdzenie opłaty startowej do rozgrywek I PLB w sezonie 2022,
- potwierdzenie opłaty licencji klubu na 2022 rok,
- odpis statutu lub umowy spółki w przypadku klubu działającego jako osoba prawna,
- wykaz zawodników którzy będą występowali w meczach ligowych w sezonie 2022 (zał. plik Excel).
- aktualny wyciąg z KRS lub innego rejestru właściwego dla formy organizacji (z ostatnich 3 miesięcy)
- zgłoszenie sędziego na mecze ligowe (zał. plik Excel)
- logo klubu (*.cdr, *.psd, *.png)
- dane teleadresowe klubu (zał. plik Excel)
- zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO (dotyczy zawodników, instruktorów, sędziów i osób wyznaczonych do kontaktu z biurem PZBil)
Skrót RPLB - Regulamin Polskiej Ligi Bilardowej 2022

OSTATECZNY TERMIN PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ WRAZ Z POTWIERDZENIEM OPŁATY STARTOWEJ UPŁYWA
10 STYCZNIA 2022 ROKU. ZGŁOSZENIANIEKOMPLETNE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.
ZGŁOSZENIENALEŻY PRZESŁAĆ EMAILEM NA ADRES 2liga@bilard-sport.pl lub sekretarz@bilard-sport.pl

