Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego
Płock, 30 stycznia 2019 r.

Kolegium Sędziów MOZTS
przy współpracy z Mazowieckim Okręgowym Związkiem Tenisa Stołowego

ZAPRASZA
NA KURS SĘDZIOWSKI
Kurs odbędzie się w dniu 16 lutego 2019 r. (sobota) w hali GOS w Nadarzynie (adres: ul. Zółwińska 41).
Czas kursu: 10.00 - 19.00 z przerwą obiadową ok. godz. 16.00 (posiłek we własnym zakresie). Kurs
zostanie zakończony egzaminem teoretycznym. Egzamin praktyczny dla uczestników kursu odbędzie się
podczas najbliższych zawodów MOZTS.
Prowadzący: sędziowie klasy międzynarodowej Grzegorz Bor, Krystian Kilar.
Koszt kursu:
opcja I - 90 zł (dziewięćdziesiąt zł), w tym opłata egzaminacyjna i legitymacja sędziego
opcja II - 120 zł (sto dwadzieścia zł), w tym opłata egzaminacyjna, legitymacja sędziego i pakiet sędziowski
(miarka, żeton, kartki)
Opłatę należy wnieść do dnia 13 lutego na konto bankowe MOZTS nr 07 1240 6175 1111 0010 5927 9155;
tytuł przelewu: imię i nazwisko, opłata za kurs sędziowski.
W przypadku negatywnego wyniku testu, dana osoba otrzyma zniżkę 50 procent na opłatę egzaminacyjną w
kolejnym terminie oraz na kolejny kurs sędziowski (nieobowiązkowy).
Maksymalna liczba uczestników: 30 (trzydzieści) osób.
Zgłoszenia: pocztą e-mail na adres: mzts@mzts.pl, telefonicznie pod numerem 502 272 048. Zgłoszenie
powinno zawierać imię i nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania, kontakt telefoniczny i e-mail oraz
potwierdzenie przelewu opłaty za kurs. Przez dokonanie zgłoszenia uczestnik potwierdza, że zapoznał się z
informacją dot. ochrony danych osobowych (RODO) umieszczoną na stronie www.mzts.pl. Warunkiem
uczestnictwa w kursie jest ukończenie 16 roku życia. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność
zgłoszeń. Zakwalifikowani na kurs przywożą z sobą zdjęcia legitymacyjne (1 szt.). Przed kursem uprasza
się zakwalifikowanych o zapoznanie się z przepisami tenisa stołowego. Materiały do pobrania ze strony
www.pzts.pl w zakładce "Kolegium Sędziów".

Po pozytywnym zdaniu obu egzaminów uczestnicy otrzymają klasę sędziowską
SĘDZIEGO KANDYDATA, będącą podstawą do uzyskania licencji okresowej sędziego
uprawniającej do prowadzenia zawodów organizowanych przez Mazowiecki Okręgowy Związek
Tenisa Stołowego.

Za Kolegium Sędziów MOZTS
Grzegorz BOR
Sekretarz Kolegium Sędziów MOZTS
_______________________________________________________________________________________________________
Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa. Prezes Zarządu: Marek Zalewski.
Wiceprezes ds. Finansowych: Kazimierz Łaszczyński Wiceprezes ds. Sportowych: Marcin Kusiński, Sekretarz: Paweł Szeliński. Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej: Grzegorz Bor. Przewodniczący Wydziału Rozgrywek: Artur Kozak. Przewodniczący Kolegium Sędziów: Krystian Kilar.
Regon: 010075639; NIP: 113-28-79-432, KRS: 0000157251 Nr konta bankowego: 07 1240 6175 1111 0010 5927 9155; e-mail: mzts@mzts.pl

