Projekt zrealizowano przy wsparciu
finansowym Powiatu Krakowskiego

Projekt współfinansowany
ze środków budżetu Gminy Skawina

X JUBILEUSZOWE PŁYWACKIE MISTRZOSTWA SKAWINY 06.04.2019R.
Serdecznie zapraszamy do udziału w „X Jubileuszowych Pływackich Mistrzostwach Skawiny” organizowanych przez Klub
Sportowy „Optima” Skawina i Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Zawody odbędą się w dn. 06.04.2019r. (sobota) o godz. 8.30 na
Basenie „Camena” w Skawinie przy ul. Żwirki i Wigury 11.
KAŻDY UCZESTNIK ZAWODÓW OTRZYMUJE PAKIET STARTOWY Z UPOMINKAMI ORAZ PAMIĄTKOWĄ KOSZULKĘ.

KARTA ZGŁOSZENIA
Nazwisko i imię.…………………………………………………………………………………………………………………………. Data urodzenia.………………………………………
Nazwa Klubu/Szkółki pływackiej lub Nazwa i numer przedszkola/szkoły………………………………………………………………………………………………….…...
Każdy zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach, za wyjątkiem udziału na małym basenie (jeden start)
Proszę zaznaczyć konkurencje, w której dziecko weźmie udział:
Roczniki 2012 i młodsi -

□ 12,5 dowolny

Roczniki 2011 i młodsi -2008 □ 25 dowolny
Roczniki 2007 i starsi

□ 25 grzbietowy □ 25 klasyczny □ 25 motylkowy

□ 25 motylkowy □ 50 dowolny □ 50 grzbietowy □ 50 klasyczny

Zespół sztafetowy (nazwa) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numer tel. Rodzica/Opiekuna…………………………………………………………………mail…………………………………………………………………………………………….

ZGODA RODZICÓW
Oświadczam, że w/w osoba może wziąć udział zawodach oraz, że biorę za nią pełną odpowiedzialność podczas trwania
zawodów. Ponadto oświadczam, że nie ma ona przeciwwskazań zdrowotnych i posiada ubezpieczenie NNW. Oświadczam, że
zapoznałem się z komunikatem oraz regulaminem zawodów. Opłata startowa wynosi: starty na małym basenie 15 zł, na duży
basenie 30 zł, od każdego zgłoszonego zawodnika.
Warunkiem zgłoszenia na zawody jest:
– dostarczenie karty zgłoszenia oraz klauzuli RODO do Działu Sportu i Rekreacji CKiS w Skawinie, w dniach poniedziałek – piątek
w godz. 7.00 – 15.00, lub przesłanie w/w dokumentów skanem na adres mailowy optimaskawina@gmail.com (w tytule proszę
wpisać X PMS).
– dokonanie wpłaty na konto K.S. Optima: Santander Bank Polska S.A. nr 46 1090 1665 0000 0001 2403 8233 lub osobiście do
współorganizatora – Dział Sportu i Rekreacji CKiS w Skawinie,
Zgłoszenie i opłata przyjmowane są do dnia 2 kwietnia 2019 (wtorek). Po wyznaczonym terminie, zgłoszenia nie będą
przyjmowane. Opłata startowa nie podlega zwrotowi po terminie zgłoszeń.
Szczegółowe informacje na www.optimasport.pl lub www.ckis.pl
….…………………………………………………………………………………
miejsce i data

podpis rodzica/opiekuna/ osoby dorosłej

