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FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE 

SĘDZIOWSKIE ZSF 
 

Data szkolenie 19.03.2016 (10.00 - 18.00) 

Miejsce szkolenia ZSF, ul. Konwaliowa 7, 05-850 Ożarów Mazowiecki 

 

Rodzaj szkolenia Szkolenie na sędziego liniowego   

Szkolenie na sędziego głównego   

 

Imię i nazwisko uczestnika  

Adres mailowy  

Nazwa Klubu flyballowego  

 

Warunki zgłoszenia 
1. Zgodnie z Regulaminem sędziów flyball sędzią flyballowym może być wyłącznie osoba będącą 

członkiem Związku Sportu Flyball. 

2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest członkostwo w ZSF oraz przesłanie karty zgłoszenia mailem 

na adres: interdeco.anna@gmail.com 

3. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona. Obowiązuje zasada – każdy Klub flyballowy ma możliwość 

wyznaczenia po jednym ze swoich członków na szkolenie sędziowskie. W przypadku, gdy Klub nie 

zgłosi swojego kandydata na szkolenie w ciągu 7 dni od przesłania przez Koordynatora ds. Sędziowskich 

do Liderów Klubów informacji o szkoleniu, przyjmowani będą kandydaci z pozostałych Klubów, według 

kolejności zgłoszeń. 

4. Po otrzymaniu zgłoszenia Koordynator ds. Sędziowskich w ciągu 5 dni potwierdzi przyjęcie zgłoszenia 

na szkolenie.  

5. Opłata za udział w szkoleniu wynosi 75zł (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych) i jest płatna przelewem 

na konto ZSF nr mBank 22 1140 2004 0000 3202 7555 8051. W tytule przelewu należy napisać: “Imię i 

nazwisko, opłata za szkolenie sędziowskie”. Opłata powinna zostać wniesiona nie później niż na 3 dni 

przed rozpoczęciem szkolenia. 

6. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na nie mniej niż 8 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia 

szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o 

rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie maila na adres interdeco.anna@gmail.com 

7. W przypadku rezygnacji na mniej niż 8 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia osoba 

zgłoszona zobowiązana jest do pokrycia 50% kosztów szkolenia (informacja o rezygnacji z udziału w 

szkoleniu musi zostać przesłana w formie maila na adres interdeco.anna@gmail.com), chyba, że na Jej 

miejsce będzie osoba z listy oczekujących. 

8. W przypadku rezygnacji na mniej niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia osoba 

zgłoszona zobowiązana jest do pokrycia 100% kosztów szkolenia, chyba, że na Jej miejsce będzie osoba 

z listy oczekujących. 

9. Przesłanie formularza mailem oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zbiorze 

danych Związku Sportu Flyball z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850), ul. Konwaliowa 7, KRS 

0000521651 oraz na przetwarzanie tych danych na potrzeby prowadzenia szkolenia sędziów 

flyballowych i prowadzenia rejestru sędziów flyballowych Związku Sportu Flyball oraz dokumentacji i 

korespondencji z tym związanej, mając zapewnione prawo wglądu do swoich danych oraz ich 

poprawienia, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.). Żądanie takie złożę 

pisemnie w siedzibie Związku albo wyślę listem poleconym na wskazany wyżej adres. 

Wyrażam także zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w wydawanych w Internecie przez 

Związek Sportu Flyball publikacjach o charakterze informacyjnym. Przyjmuję jednocześnie do 

wiadomości, że standardowo w publikacjach tych – jako elementy określające tożsamość 

zainteresowanego – umieszczane są jedynie jego imię i nazwisko oraz jego numer ewidencyjny. 

 

Data i podpis kandydata na szkolenie ____________________________________ 

W przypadku członków niepełnoletnich podpis składa opiekun prawny (np. rodzic) 

 

Data i podpis kandydata na szkolenie ____________________________________ 


