
ATLETYCZNY KLUB SPORTOWY
75-529 Koszalin, ul. Pi sudskiego 90

Kom: 604 22 66 42, e-mail: polmasters@onet.pl

OP ATY: Startowe 60,- PLN
Z bankietem 120,- PLN
Bankiet 60- PLN

ZG OSZENIE DO ZAWODÓW: nie pó niej ni  do 10 listopada 2019 r.
ZG OSZENIA PO TERMINIE LUB NIEKOMPLETNE NIE B  PRZYJMOWANE !!!
Prosz  wype ni  pismem drukowanym i wyra nie.
Prosz  zakwalifikowa  mnie do startu w Mi dzynarodowym Pucharze Polski „Masters” w podnoszeniu
ci arów, który odb dzie si w dniu 23 listopada 2019 r. w  Trzciance.  W  zwi zku  z  udzia em  w  zawodach
sk adam nast puj ce o wiadczenie:

WIADCZENIE

1. Ja, ni ej podpisany o wiadczam niniejszym, e znany jest mi obowi zek posiadania bada  lekarskich
zezwalaj cych na udzia  w zawodach podnoszenia ci arów dla weteranów oraz ubezpieczenia
zdrowotnego od kosztów leczenia.

2. W przypadku braku opinii lekarza, e nie stwierdza przeciwwskaza  do udzia u w zawodach sportowych
w podnoszeniu ci arów dla weteranów o wiadczam, e bior  udzia  w zawodach na w asne ryzyko
i odpowiedzialno .

3. W przypadku wyst pienia kontuzji podczas zawodów lub treningów przed zawodami o wiadczam, e bior
udzia  w zawodach na w asne ryzyko i odpowiedzialno . Nie b  ro ci  pretensji do organizatorów
zawodów i personelu pomocniczego, w przypadku wyst pienia szkód cielesnych lub materialnych,
z przyczyn niezale nych od organizatorów.

4. Je eli  zajdzie  konieczno  pokrycia  kosztów  leczenia,  zakupu  leków  lub  transportu,  o wiadczam,  e
ureguluj  zwi zane z tym zobowi zania.

5. Zobowi zuj  si  do przestrzegania przepisów IWF i zarz dze  organizatorów dotycz cych rozgrywania
zawodów.

6. wiadczam, e przyj em powy sze do wiadomo ci, co po wiadczam podpisem z onym poni ej.

DANE PERSONALNE ZAWODNIKA :-

Klub sportowy ________________________________________
Nazwisko ________________________________________
Imi ________________________________________
Ulica ________________________________________
Kod ________Miejscowo  __________________ Województwo _____________________
Telefon (kom.) ____________________, e-mail _______________________
Data urodz. – Dzie  ____ Miesi c ____ Rok ______ Wiek (na 31 grudnia 2019) _____lat
Grupa wiek.  __________ Kategoria wag. __________

czyzna    ___________ Kobieta  __________ (zaznaczy  X)
Najlepszy rezultat pomi dzy 01 stycznia 2019 a 10 listopada 2019  __________ kg
Limit 250 pkt. w punktacji Meltzer-Faber (w kg) _______ kg

Imi  I nazwisko ________________________________ Podpis ________________ Data _________

MI DZYNARODOWY PUCHAR POLSKI „MASTERS”
W PODNOSZENIU CI ARÓW TRZCIANKA 2019

MEMORIA  RYSZARDA BIA CZAKA

mailto:polmasters@onet.pl

