FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - ZIMA 2021
NAZWA DRUŻYNY
DANE DO FAKTURY
Nazwa firmy /
imię i nazwisko
NIP / PESEL
Adres firmy /
zameldowania
DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ (KIEROWNIKA ZESPOŁU)
Imię i nazwisko
Telefon
Email
Organizatorem
rozgrywek jest:
Jaguar Gdańsk
ul. Kartuska 370
80-125 Gdańsk
NIP: 5833264116

Niniejszym zgłaszam drużynę do rozgrywek organizowanych przez Jaguar Gdańsk
z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Kartuskiej 370
Warunkiem uczestnictwa w lidze "JomaFive senior" jest dokonanie wpłaty wpisowego w
wysokości 1600 zł brutto na konto klubu Jaguar Gdańsk:
BNPPL O. w Gdańsku 8717 5013 2500 0000 0039 8677 45 i wysłanie potwierdzenia
przelewu na adres mailowy rafal@jomafive.com w terminie wskazanym przez
koordynatora rozgrywek.

Zgłaszający zobowiązuje się do:
- zapoznania się z regulaminem rozgrywek i jego stosowania podczas trwania rozgrywek
- dokonania wpłaty na podany w formularzu numer konta za udział w rozgrywkach oraz wysłanie potwierdzenia
dokonania płatności na adres mailowy: rafal@jomafive.com
- dostarczenia wypełnionego formularza zgłoszeniowego
Zgłaszający oświadcza, że:
- jest osobą upoważnioną do zgłoszenia drużyny do rozgrywek w imieniu firmy / drużyny
- dokona pełnej płatności za udział w rozgrywkach w wyznaczonym przez koordynatora terminie
- upoważnia firmę Jaguar Gdańsk do wystawienia faktury bez podpisu
- przyjmuje do wiadomości, iż za nie przystąpienie do rozgrywek, wykluczenie lub rezygnację w ich trakcie nie
przysługuje mu prawo do zwrotu uiszczonej opłaty
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie
firmę Jaguar Gdańsk oraz partnerów firmy, w celu
moich danych i wizerunku przez Jaguar Gdańsk w
informowania mnie o ofercie zgodnie z Ustawą o Ochronie
celach marketingowych zgodnie z Ustawą z dnia
Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz. U. z 2002 r. Nr 101
29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U.
poz. 926 ze zm.)
z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.)
Pieczątka oraz data i podpis osoby
upoważnionej do zgłoszenia drużyny

ZESPOŁOWA KARTA ZGŁOSZENIOWA
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IMIĘ I NAZWISKO

ROK URODZENIA

IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA ZESPOŁU
TELEFON KONTAKTOWY
E-MAIL

…………………………………..........
Podpis kierownika zespołu

