
ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK LIGOWYCH W SEZONIE 2020/2021  
Wniosek należy przesłać w terminie do 4.09.2020 na adresy e-mailowe:  

dolnoslaski@pzts.pl , andrzej.moczko@pwr.edu.pl , wladyslaw.chrabaszcz@dozts.pl  
Wysłanie zgłoszenia do rozgrywek jest równoznaczne z zapoznaniem się z obowiązującym Statutem DOZTS i akceptacją, opublikowanych  

na nowy sezon, Regulaminów rozgrywek DOZTS   
Uwaga !  Informacje wprowadzamy tylko do szarych pól.   

                 
GŁÓWNE INFORMACJE  

1 Pełna statutowa nazwa klubu   

2 Adres siedziby klubu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer)    

3 Numer NIP klubu    

4 Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż w pkt 2.)    

5 Zgłaszam drużyny do rozgrywek (wpisać "X" przy właściwej lidze)* 2K   2M   3   4   5   6    

6 Nazwa pierwszej drużyny i ewentualnie kolejnych (jeżeli jest inna niż w pkt 1.). Podajemy 
też drużyny kobiet. 

   

   

   

7 

Adres miejsca (sala główna) rozgrywania meczów    

Nazwa i ilość dostępnych stołów w sali głównej    

Wymiary sali głównej [m]  długość   szerokość   wysokość    

Rodzaj podłoża sali głównej (parkiet, wykładzina, deski, posadzka, inny)    

8.  

Adres miejsca (sala rezerwowa) rozgrywania meczów    

Nazwa i ilość dostępnych stołów w sali rezerwowej    

Wymiary sali rezerwowej [m] długość   szerokość   wysokość    

Rodzaj podłoża sali rezerwowej (parkiet, wykładzina, deski, posadzka, inny)    

9 Osoba odpowiedzialna za pierwszą drużynę oraz kolejne (nazwisko i imię, telefon i adres e-
mail) 

   

   

   



10 Nazwa używanych piłeczek    

11 Inne informacje    

   
Dane do rachunku (jeżeli są inne niż w pkt 1-3.)  

12 

Nazwa    
Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer)    
Numer NIP    

                              
13 Proszę o wysłanie rachunku z formą płatności "przelew" (wpisać "X" w odpowiednie pole) TAK    NIE              
                             

14 Osoba dokonująca zgłoszenia (imię i nazwisko - funkcja w klubie)    
                             

Opłaty w sezonie 2020/2021  
  Składka członkowska - jedna opłata, bez znaczenia ile zgłoszono drużyn (nie dotyczy drużyn z Lubuskiego) 150 zł  
  Wpisowe do rozgrywek ligowych (za każdą zgłoszoną drużynę) 2K 130 zł 2M 280 zł 3 200 zł 4 130 zł 5 120 zł 6 110 zł 

 

  Wysyłanie korespondencja w wersji papierowej (za każdą zgłoszoną drużynę) 50 zł  
  * Drużyny zgłaszamy zgodnie z wykazem zespołów, uprawnionych do udziału w rozgrywkach poszczególnych lig, a nowo zgłaszane - do najniższej klasy w danej strefie.    

Klauzula informacyjna  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 
• Administratorem Danych Osobowych jest Dolnośląski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 1-3, wpisana do Krajowego  Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000090249, e-mail: dolnoslaski@pzts.pl, tel. +48 72 337-93-38. 
• Podanie danych w celach związanych z organizacją rozgrywek ligowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez DOZTS. 
• Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody należy dokonać za pomocą 
wysłania wiadomości na adres e-mail dolnoslaski@pzts.pl. 
• Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Ogólnego Rozporządzenia Parlamenty i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych i zgodnie z treścią Ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych 
• Podane dane będą przechowywane przez okres do końca sezonu rozgrywkowego. 
• Informujemy, iż podane dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: kluby biorące udział w rozgrywkach ligowych. 
• Informujemy o prawie wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

 

 

 

 

 

 

  
 


