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

Nazwisko i Imię

Numer rejestracyjny

urodzony(a) dnia …………......……………………..…..….. r. w ………………………………………………………………...…………………

urodzony(a) dnia …………......……………………..…..….. r. w ………………………………………………………………...…………………

miejsce zamieszkania …………………………………………………..……………………………………………………………………………….……………………..

miejsce zamieszkania …………………………………………………..……………………………………………………………………………….……………………..

Zobowiązuje się niniejszym występować w barwach Klubu Sportowego

Zobowiązuje się niniejszym występować w barwach Klubu Sportowego

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

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

w …………………………………………………………………..…..………….. wojew…………………………………………………………..…………………...…...

Fotografia zawodnika

Poprzednio występowałem (am) w barwach Klubu Sportowego
……………………………………………………………………………………………………………………………

od dnia ……………... …………………..……...do dnia …………………………………………...……...………

Związek Piłki Ręcznej w Polsce
Cz. I. Zgłoszenie do WZPR

Związek Piłki Ręcznej w Polsce
Cz. I. Zgłoszenie do WZPR

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

Nazwisko i Imię

Numer rejestracyjny

w …………………………………………………………………..…..………….. wojew…………………………………………………………..…………………...…...

Fotografia zawodnika

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

od dnia ……………... …………………..……...do dnia …………………………………………...……...………

……………………………

………………………….

……………………………

………………………….

podpis zawodnika (zawodniczki)

podpis i pieczęć klubu

podpis zawodnika (zawodniczki)

podpis i pieczęć klubu

Potwierdzony przez Wielkopolski Związek Piłki Ręcznej …………………………………………………………

Potwierdzony przez Wielkopolski Związek Piłki Ręcznej …………………………………………………………

……………………………………………..……..………dnia ………………………………………......………….r.

pieczęc okrągla WZPR

Poprzednio występowałem (am) w barwach Klubu Sportowego

……………………………………………..……..………dnia ………………………………………......………….r.

pieczęc okrągla WZPR

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej karcie zawodniczej dla potrzeb niezbędnych do realizacji rozgrywek przez WZPR (zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)."

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej karcie zawodniczej dla potrzeb niezbędnych do realizacji rozgrywek przez WZPR (zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)."

………………………

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

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

Nazwisko i Imię

Numer rejestracyjny

Nazwisko i Imię

Numer rejestracyjny

urodzony(a) dnia …………......……………………..…..….. r. w ………………………………………………………………...…………………

urodzony(a) dnia …………......……………………..…..….. r. w ………………………………………………………………...…………………

miejsce zamieszkania …………………………………………………..……………………………………………………………………………….……………………..

miejsce zamieszkania …………………………………………………..……………………………………………………………………………….……………………..

Zobowiązuje się niniejszym występować w barwach Klubu Sportowego

Zobowiązuje się niniejszym występować w barwach Klubu Sportowego

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

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

w …………………………………………………………………..…..………….. wojew…………………………………………………………..…………………...…...

Fotografia zawodnika

……………………………

………………………….

podpis zawodnika (zawodniczki)

podpis i pieczęć klubu

Związek Piłki Ręcznej w Polsce
Cz. II. Zgłoszenie do Klubu

Związek Piłki Ręcznej w Polsce
Cz. II. Zgłoszenie do Klubu

………………………

w …………………………………………………………………..…..………….. wojew…………………………………………………………..…………………...…...

Fotografia zawodnika

Potwierdzony przez Wielkopolski Związek Piłki Ręcznej …………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej karcie zawodniczej dla potrzeb niezbędnych do realizacji rozgrywek przez WZPR (zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)."

………………………

………………………….
podpis i pieczęć klubu

Potwierdzony przez Wielkopolski Związek Piłki Ręcznej …………………………………………………………

……………………………………………..……..………dnia ………………………………………......………….r.

pieczęc okrągla WZPR

……………………………
podpis zawodnika (zawodniczki)

……………………………………………..……..………dnia ………………………………………......………….r.

pieczęc okrągla WZPR

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej karcie zawodniczej dla potrzeb niezbędnych do realizacji rozgrywek przez WZPR (zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)."

………………………

