
Imie i nazwisko 

Adres zamieszkania

PESEL

adres e-mail: telefon:

KOBIETY: 1. 3. 5. 7. 9. 11.

MĘŻCZYŻNI: 2. 4. 6. 8. 10. 12.

                                                                       Karta Zgłoszenia 

 w II Otwartych Zawodach Pływackich dla Dorosłych  

4.    25 m stylem klasycznym mężczyzn

PnoSwim'2023

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu zawodów pływackich i zobowiazuje się do jego 

przestrzegania. Oświadczam, że stan mojego zdrowia nie budzi żadnych zastrzeżeń, a moje 

umiejetności plywackie są wystarczające do bezpiecznego udziału w zawodach pływackich. Wyrażam 

zgodę na prztwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niebędnych do organizacji zawodów 

zgodnie z Ustawą z 29.08.1997r.(Dz.U. nr 133, poz. 883)

Konkurencje:
1.    25 m stylem dowolnym kobiet 2.    25 m stylem dowolnym mężczyzn

3.    25 m stylem klasycznym kobiet

W zgłoszeniu należy podac imię i nazwisko , adres zamieszkania, nr PESEL (konieczne do utworzenia list startowych), adres e-mail oraz 

telefon.  W ciagu dwóch dni od zakończenia rejestracji potwierdzimy e-mailem lub telefonicznie przyjecie zgłoszenia.

Regulamin zawodów znajduje się na www.plywalniapajeczno.pl Ewentualne pytania oraz zgloszenia 

prosimy kierować na adres         e-mail: plywalniapajeczno@gmail.com,                                                     

tel: 34 3113 930 

11.    50 m stylem grzbietowym kobiet 12.    50 m stylem grzbietowym mężczyzn

ZAZNACZ  "X" konkurencje (max. 2 indywidualne) w których będziesz startować:

Zawody zostana rozegrane w dniu 3 czerwca 2023r. w Powiatowej Pływalni w Pajęcznie. Prosimy o 

rejestrację za pomocą tego druku w terminie do 26 maja 2023r. do godz. 20:00. Opłaty startowe w 

wysokości 90 zł  przyjmowane są najpóźniej do dnia 26 maja 2023 roku do godz. 20.00 wraz z kartą 

zgłoszeniową. Opłaty startowej można dokonać w formie elektronicznej przelewem na konto 

nr 68 2490 0005 0000 4500 1623 0358 w tytule przelewu wpisując „ PnoSwim23  oraz Imię i 

Nazwisko zawodnika” lub osobiście dokonując wpłaty w kasie pływalni 

5.    25 m stylem grzbietowym kobiet 6.    25 m stylem grzbietowym mężczyzn

7.    50 m stylem dowolnym kobiet 8.    50 m stylem dowolnym mężczyzn

9.    50 m stylem klasycznym kobiet 10.    50 m stylem klasycznym mężczyzn

……………………………………………………… ………………………………………………………

            (Miejscowość i data)                     (Czytelny podpis uczestnika zawodów)

Do zobaczenia na Naszej pływalni!


