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Wodny Świat Wałbrzycha – WODNA LIGA 

KARTA ZGŁOSZENIOWA  

Uwaga: Prosimy o czytelne wypełnienie karty i dostarczenie jej skanu (WSZYSTKICH STRON – 

ŁĄCZNIE ZE ZGODAMI RODZICÓW) na adres: konkurs@wpwik.pl lub fax 74 648 81 32. 

Oryginał prosimy dostarczyć bezpośrednio przed rozpoczęciem konkurencji – jest to warunek wzięcia 

udziału w konkursie. Każde dziecko powinno podczas zawodów okazać legitymację szkolną. 
 

ETAP II 

 

WODNA LIGA – KONKURENCJA DRUŻYNOWA II – 13 maja 2016 

   

 

KATEGORIA  

(zaznacz właściwe) 

Klasy I - III  

Szkół Podstawowych 

Klasy IV – VI 

 Szkół Podstawowych 
Gimnazjum 

 

 
  

 

Drużyna do konkurencji zespołowej powinna składać się z 6 osób: trzech dziewczyn oraz trzech 

chłopców. Zgłoszenie może zawierać także dwie osoby rezerwowe (dziewczynę i chłopca). Na zawody 

powinna stawić się drużyna w składzie 6 osób. 

Imię, nazwisko, klasa, wiek – PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

1. ……………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………………… 

6. ……………………………………………………………………………………………………… 

Rezerwa:  

(Opcjonalnie – w przypadku sytuacji awaryjnej osoby z listy rezerwowej zastępują uczestników w składzie głównym. 

Nie ma konieczności, aby na zawody zabierać osoby z listy rezerwowej. Powinna stawić się drużyna w składzie 6 os.). 

1. ……………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………… 

Pełna nazwa, adres oraz 

pieczęć szkoły 
 

Imię i nazwisko opiekuna 

szkolnego, podpis 

opiekuna szkolnego 

 

Telefon kontaktowy:  Adres e-mail szkoły  
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ZGODA RODZICA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE  

„WODNY ŚWIAT WAŁBRZYCHA” -  WODNA LIGA – KONKURENCJA DRUŻYNOWA II –  

organizowanym przez Wodociągi Wałbrzych. 

 

Dotyczy ucznia: ………………………………………………………………………………………………. 

Skład główny   Rezerwa  (Zaznaczyć właściwe) 

-  Jako prawny opiekun dziecka oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu oraz 

Regulaminem Konkurencji i bez zastrzeżeń przyjmuję jego postanowienia. 

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Organizatora 

Konkursu na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz na publikację 

wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych Organizatora. 

- Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka, zgłoszonego do konkursu, jest dobry i nie ma 

przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w Konkursie. Jako przedstawiciel ustawowy wyrażam 

zgodę na udział dziecka w Konkursie. 

 

Miejscowość, data Czytelny podpis rodzica 
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