
SPARTAN CUP – WIOSNA 2022 Amatorska Liga Piłki Nożnej

KARTA ZGŁOSZENIA
DO AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ SPARTAN CUP

XXIV EDYCJA – WIOSNA 2022

Nazwa drużyny: …........................................................................................................................

..

Dane osoby zgłaszającej i odpowiedzialnej za drużynę: (odpowiada za kontakt z organizatorem) Imię

i nazwisko..................................................................................................................................

Telefon............................................Adres e-mail..............................................................................

Dane Kapitana drużyny: (również odpowiada za kontakt z organizatorem)

Imię i nazwisko..................................................................................................................................

Telefon............................................Adres e-mail..............................................................................

Dane do wystawienia faktury: (wypełnienie tej pozycji oznacza Państwa prośbę o wystawienie faktury):

UWAGA: W celu otrzymania faktury osoba reprezentująca zespół zgłoszony do rozgrywek zobowiązana jest – przedstawić aktualny odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego, z którego wynika uprawnienie do działania w imieniu danego podmiotu przez osobę reprezentującą zespół zgłoszony do rozgrywek lub przedstawić
pełnomocnictwo do działania w imieniu podmiotu, na rzecz którego ma zostać wystawiona faktura i który zgłasza zespół do rozgrywek.

Pełna nazwa firmy.............................................................................................................................

Ulica, numer domu/lokalu..................................................................................................................

Kod pocztowy i miejscowość....................................................................NIP...................................

Dopisek na fakturze – do wyboru wariant nr 1 lub wariant nr 2 (właściwe podkreślić lub pogrubić czcionkę) :

1.Udział w Amatorskiej Lidze Spartan Cup – XXIV edycja, Wiosna 2022.

2.Promocja/reklama (do wyboru) firmy (tutaj nazwa) poprzez udział drużyny (tutaj nazwa) w

Amatorskiej Lidze Spartan Cup.

Odbiór faktury: 1) w biurze organizatora lub 2) przesłanie faktury pocztą na adres podany na fakturze
(właściwe podkreślić lub pogrubić czcionkę)

ZWROT KAUCJI:

NAZWA ODBIORCY:............................................................................................................

NUMER KONTA:...............................................................................................................

Ważne informacje:
1. W celu zgłoszenia drużyny do rozgrywek należy wypełnić kartę zgłoszenia wraz z listą zawodników, następnie przesłać ją mailowo, również skan,  lub dostarczyć
osobiście do biura organizatora.
2. Za  ważne  zgłoszenie  uznaje  się  wypełnienie  niniejszej karty zgłoszenia wraz z listą zawodników oraz wniesienie w wyznaczonym terminie opłaty wpisowej o
określonej wysokości.
3. Brak spełnienia jednocześnie obu warunków jest równoznaczny z niedopuszczeniem drużyny do udziału w rozgrywkach i nieujęciem drużyny w
terminarzu rozgrywek.
4. Wypełniając niniejszą kartę zgłoszenia, osoba zgłaszająca drużynę do rozgrywek, odpowiedzialna jest za zapoznanie zawodników z regulaminem i przepisami.
5. Zgłaszając akces do udziału w Spartan Cup, osoba reprezentująca drużynę przyjmuje do wiadomości warunki,  jakie oferuje organizator Spartan  Cup  i  nie  będzie
wnosić  do  nich  zastrzeżeń.  Dotyczy  to w szczególności terminarza oraz godzin i dni rozgrywania spotkań.
6. W terminie do 5 dni od ostatecznego terminu zgłoszeń zostanie ogłoszony terminarz rozgrywek w danej edycji.
7. Administratorem danych jest Centrum Spartan przy ulicy Krajewskiego 2 we Wrocławiu. Wszystkie podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji
amatorskiej ligi Spartan Cup. Wszystkie informacje o przetwarzaniu danych zawarte są w regulaminie rozgrywek, który dostępny jest na stronie www.spartancup.pl
8. Biuro organizatora: Centrum SPARTAN, ul. Krajewskiego 2, tel. 71 / 348 42 17, fax 71 / 348 42 13, mail: spartancup@spartan.wroc.pl

Osoba zgłaszająca:

Wrocław, …................................ …………………………………………………......................……
data czytelny podpis

http://www.spartancup.pl/
mailto:spartancup@spartan.wroc.pl


SPARTAN CUP – WIOSNA 2022 Amatorska Liga Piłki Nożnej

LISTA ZAWODNIKÓW

Drużyny……................................
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem XXIII edycji Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Spartan Cup i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Jednocześnie
potwierdzam, własnoręcznym, niżej złożonym podpisem, że jestem zdrowy, nie mam przeciwwskazań lekarskich do uprawiania dyscypliny sportowej jaką jest
piłka  nożna i w niniejszych rozgrywkach startuje na własną odpowiedzialność.
Jednocześnie wyrażam zgodę na utrwalenie przez WCT Spartan sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu mojego wizerunku w celu realizacji materiałów promocyjnych,
informacyjnych i marketingowych o działalności WCT Spartan Sp. z o.o. zawierających informacje o Amatorskiej Ligi Spartan Cup Wiosna 2022. Zgoda obejmuje
utrwalenie wizerunku w formie fotografii oraz filmu w związku moim uczestnictwem w Amatorskiej Lidze Spartan Cup Wiosna 2022 Wyrażam zgodę na wykorzystanie
przez WCT Spartan sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu mojego wizerunku utrwalonego w ww. okolicznościach,  poprzez:
- zwielokrotnienie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami,
- obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek,
- rozpowszechnianie wizerunku wszelkimi innymi metodami, w szczególności: poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie,
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
- zgoda na wykorzystanie wizerunku w materiałach zrealizowanych jest nieodwołalna, nieodpłatna, nieograniczona w czasie, ani w zakresie terytorialnym.
l.p IMIĘ I NAZWISKO NR POZYCJA DATA URODZENIA PODPIS
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Osoba zgłaszająca:

…Wrocław, ……………...............…………………………….…………......…………
data czytelny podpis


