LISTA IMIENNA DRUŻYNY
Druk zgłoszenia zawodników/czek
do rozgrywek ligowych MOZTS w sezonie 2019/2020

Lp.

Nazwa drużyny

Poziom rozgrywek ligowych

(należy wpisać nazwę, która wpisana będzie do terminarza rozgrywek,
uwzględniającą ewentualnego sponsora)

(wpisać właściwą ligę np. II liga kobiet, II mężczyzn,
III mężczyzn, IV mężczyzn, V mężczyzn)

Nazwisko

Imię

Rok urodzenia

Nr licencji PZTS
(numery licencji można
dosłać z chwilą nadania
przez PZTS)

Uwagi
(w przypadku
zawodników, którzy w
bieżącym sezonie
dokonali zmiany barw
klubowych należy
podać nazwę ich
poprzedniego klubu)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

OŚWIADCZENIA:
1. Złożenie zgłoszenia oznacza oświadczenie składającego, że uzyskał zgody na piśmie od zgłoszonych osób albo ich
prawnych opiekunów na nieograniczone i bezterminowe wykorzystanie przez Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa
Stołowego wizerunku zgłoszonych w zakresie związanym z uczestnictwem w rozgrywkach oraz zobowiązanie składającego
do dobrowolnego przedstawienia na żądanie MOZTS lub innej uprawnionej instytucji, jeśli zajdzie taka okoliczność,
przedmiotowych oświadczeń.
2. Złożenie zgłoszenia oznacza oświadczenie składającego, że uzyskał zgody na piśmie od zgłoszonych osób albo ich
prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych zgłoszonych w celach związanych z działalnością statutową
Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zobowiązanie składającego
zgłoszenie do dobrowolnego przedstawienia na żądanie MOZTS lub innej uprawnionej instytucji, jeśli zajdzie taka
okoliczność, przedmiotowych oświadczeń.

………………………
(data zgłoszenia)

...…………………………………….....….
(podpisy uprawnionych, zgodnie ze statutem, osób dokonujących zgłoszenia)

Gotowe listy imienne należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2019 r.
pocztą elektroniczną na adres e-mail: m.romkowski@wp.pl

INFORMACJA DODATKOWA:
1.

Jedna lista imienna dotyczy tylko jednej drużyny ligowej. W przypadku, gdy klub posiada większą liczbę
drużyn ligowych wówczas dla każdej drużyny musi wypełnić osobną listę imienną. Zawodniczki i zawodnicy
niezgłoszeni do danej drużyny traktowani będą, jako zawodnicy nieuprawnieni do gry na danym poziomie
ligowym (np. w sytuacji, gdy zawodnik X został zgłoszony tylko do IV ligi a klub posiada także drużynę w II
lidze, to zawodnik będzie mógł brać tylko udział w rozgrywkach IV ligi).

2.

Zawodniczki i zawodnicy mający brać udział w rozgrywkach ligowych muszą posiadać licencję okresową
zawodnika PZTS wykupioną na zasadach określonych przez Regulamin Rozgrywek PZTS na sezon
2019/2020.

