
 ........................................                                                                   ....................., dnia ………… 2020 roku
          (pieczęć klubu)

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA DRUŻYNY W ROZGRYWKACH
LIGOWYCH MOZTS W SEZONIE 2020/2021

Klub Sportowy(podać pełną nazwę statutową):................................................................................................................

dokonuje  zgłoszenia  swojej  drużyny  do  udziału  w  następujących  rozgrywkach  organizowanych  przez  MOZTS w

sezonie 2020/2021:

 

ROZGRYWKI KOBIET* ROZGRYWKI MĘŻCZYŹN*

II LIGA

III LIGA

IV LIGA

V LIGA

* Tabelę należy wypełnić poprzez wpisanie DRUKOWANYMI LITERAMI w odpowiednie pola nazwy drużyny, która 
będzie występowała w danych rozgrywkach (należy podać nazwę, jaka ma być umieszczona w tabelach na stronie
MOZTS np. z uwzględnieniem nazwy sponsora). 

Klub  zgłaszający  drużynę,  jak  również  zawodniczki  i  zawodnicy,  którzy  będą  brać  udział  w  wyżej  wymienionych
rozgrywkach  mają  obowiązek  posiadania  licencji  okresowej  PZTS (klubowa  i  zawodnicza)  nadanej  na  zasadach
określonych przez Regulamin Rozgrywek PZTS sezon 2020/2021.

Zgłoszenie drużyny do uczestnictwa w rozgrywkach jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Rozgrywek
MOZTS na sezon 2020/2021

……………………………………………………………………..                ………………………………………………………………………
     Data zgłoszenia i pieczęć klubu                                                              Podpisy uprawnionych osoby (zgodnie ze statutem Klubu)



GŁÓWNE INFORMACJE O DRUŻYNIE

1. Nazwa drużyny: .......................................................................................................................................................

2. Adres korespondencyjny e-mail: ..............................................................................................................................

3. Osoba odpowiedzialna za drużynę oraz wprowadzanie danych z przebiegu meczu do serwisu ligowego 
    MOZTS:

- imię i nazwisko: ..........................................................................................................................................

- funkcja: ………………………………………………………………………………………………………………..

- telefon (z nr kierunkowym): ……….................. fax: ..........................  tel. komórkowy...........................

4. Adres sali rozgrywek - podstawowej:..........................................................................................................................

5. Adres sali rozgrywek - rezerwowej: ………………………………………………………………………………………

6. Sprzęt sportowy używany podczas meczów:

•••• Stoły: ……………………………………………………………………………………………………………………….

•••• Piłeczki: …………………………………………………………………………………………………………………….

7. Inne informacje i ewentualne uwagi dotyczące rozgrywania meczów:..............................................................

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

……………………………………………………………………..                ………………………………………………………………………
     Data zgłoszenia i pieczęć klubu                                                              Podpisy uprawnionych osoby (zgodnie ze statutem Klubu)

_________________________________________________________________________________________________________

UWAGI:

1.    Druk zgłoszenia uczestnictwa drużyny w rozgrywkach w formie zeskanowanego dokumentu należy 
       przesłać na adres e-mail: m.romkowski@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2020 r.

2.   Druk listy imiennej z wykazem zawodników zgłaszanych do II ligi kobiet i II, III, IV oraz V ligi mężczyzn  (imię i
nazwisko,  rok  urodzenia,  nr  licencji,  w  przypadku  zmiany  barw  klubowych  także  nazwa  poprzednio  
reprezentowanego klubu),  zgodną  z  ogłoszonym  wzorem należy przesłać  do prowadzącego rozgrywki  na  
adres poczty e-mail: m.romkowski@wp.pl: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2020 r. 

3. W przypadku posiadania przez klub kilku drużyn w różnych ligach lista imienna musi być przesłana na każdą z 
nich osobno.

4. Wpisowe do rozgrywek ligowych w wysokości odpowiedniej do klasy rozgrywkowej: II liga mężczyzn – 550 zł, 
II liga kobiet 350 zł, III liga – 350zł, IV liga – 300 zł, V liga – 250 zł, należy uregulować na podany poniżej 
numer konta MOZTS oraz  przesłać potwierdzenie dowodu wpłaty na adresy e-mail:  m.romkowski@wp.pl,  
mzts@mzts.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2020 r.

MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWGO
Ul. KARCZEWSKA 18, 04-112 WARSZAWA

Numer konta bankowego:  07 1240 6175 1111 0010 5927 9155



Oświadczenie celem otrzymania rachunków 

za regulaminowe opłaty dokonywane przez klub na konto MOZTS w sezonie 2019/2020

1. Prosimy o wystawienie rachunku na poniższe dane (nazwa, adres, numer NIP) za regulaminowe opłaty 
dokonywane przez klub na konto MOZTS w sezonie 2020/2021**.

………………………………………….……………………………………………………………...………...

…………………………………………………………………………………………………........................

2. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 w sprawie przesyłania  faktur w

formie elektronicznej,  zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi

kontroli skarbowej (Dz. U. 2010 nr 249 poz. 1661) wyrażamy zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz

ich korekt, w formie elektronicznej przez Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego.

3. Zobowiązujemy się przyjmować faktury, o których mowa  w pkt. a. niniejszego oświadczenia w formie papierowej,

w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną.

4. Prosimy o przesyłanie faktur drogą mailową na adres e-mail: …………...............…………………..........................................

5. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązujemy się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie.

6.  Oświadczamy, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane w następstwie czego wystawca faktur

traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu

powiadomienia o wycofaniu akceptacji.

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych i danych Klubu (tzw.

RODO), zamieszczoną na stronie www.mzts.pl 

……………………………………………………………………..                ………………………………………………………………………
     Data i pieczęć klubu                                                           Podpisy uprawnionych osób (zgodnie ze statutem Klubu)

** wypełniają kluby, które chcą otrzymywać rachunki. W przypadku braku wypełnienia powyższego

oświadczenia lub podania niepełnych danych wystawienie rachunku nie będzie możliwe. 

Oświadczenie COVID-19

Celem  zapewnienia  bezpieczeństwa  zdrowotnego  uczestnikom  oraz  kibicom,  jako  organizator  meczów

ligowych,  zobowiązujemy  się  bezwarunkowo  stosować  się  do  obostrzeń  wynikających  z  powszechnie

obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadzonych przez władze sanitarne. 

Zobowiązujemy się do bieżącego i dokładnego monitorowania sytuacji prawnej obowiązującej w regionie, w

którym są  przeprowadzane zawody,  w tym także dotyczącej  zasad przebywania oraz zajmowania miejsc

przez publiczność na terenie obiektów sportowych. 

W  szczególności  zobowiązujemy  się  do  odebrania  od  uczestników  (zawodników,  trenerów  i  sędziów)

każdego  organizowanego  przez  nasz  Klub  meczu,  kwestionariuszy  sanitarnych,  według  wzoru

obowiązującego  w  danej  chwili  na  podstawie  uchwały  Zarządu  Mazowieckiego  Okręgowego  Związku

Tenisa Stołowego, następnie do przechowania podpisanych kwestionariuszy przez okres co najmniej trzech

miesięcy oraz ich okazania na żądanie właściwych władz.

……………………………………………………………………..                ………………………………………………………………………
     Data i pieczęć klubu                                                           Podpisy uprawnionych osób (zgodnie ze statutem Klubu)


