
V HALOWE OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI WE FREESTYLE’U 
                                                   Kajakowym LooP’13 
 
 
                                                                                           Zabierzów........................................... 
Uczestnik:  
                                                                                         W przypadku osób niepełnoletnich 
                                                                                         Zgoda rodziców lub opiekuna       
......................................................                                     
Imię i Nazwisko 
                                                                                         .............................................................. 
.....................................................                                  Imię i nazwisko rodziców lub opiekuna 
Data urodzenia 
                                                                                       ............................................................... 
.......................................................                                 stopień pokrewieństwa 
Adres                                                                               
                                                                                       ................................................................ 
........................................................                                 Rodzaj i nr dokumentu  
Rodzaj i nr dokumentu                                                   
Jestem/nie jestem- zawodnikiem klubu (nazwa łódki) 
....................................................................................................................................................... 
 
                                                          OŚWIADCZENIE 
 
                Ja, niżej podpisany, dobrowolnie oświadczam, że  w związku ze startem w V 
Halowych Otwartych Mistrzostwach  Polski we Freestyle’u Kajakowym LooP’13 nie będę 
występował z żadnymi roszczeniami prawnymi i udział w tych zawodach biorę wyłącznie na 
swoją odpowiedzialność. 
 
 
                 Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu 
 
 
.....................................................                                      ............................................................ 
podpis lekarza                                                                       podpis uczestnika opiekuna 
 
 
                   
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                     Zgłoszenie do zawodów 
 

organizacja zgłaszająca (klub)…………………………………………. 
 
kierownik drużyny …………………………………………….. 
do; V Halowe Otwarte Mistrzostwa Polski we Freestyle’u Kajakowym 

LooP'13 
*Zgłoszenie do konkurencji w kategorii: K-1 mężczyzn K1M; K-1 kobiet seniorek 
K1K; K-1 mężczyzn juniorów K1MJ; K-1 kobiet juniore K1KJ; C-1 kanadyjki bez 
rozróżnienia płci – Senior C1;K-1;debiutujących juniorów K1D; „Kajakowi 
Strongmani” - zabawy kajakowe dla każdego KS  
 
 

L.p. 
Zawodnik Kajak 

Kategoria* Imię i nazwisko 
rok 

urodzenia Firma Model   
Nr 

Stat. 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
Wszyscy wymienieni są w dobrym stanie zdrowia oraz posiadają umiejętność 
pływania. 
 

………………………………………. 
podpis kierownika drużyny 

 



V Halowe Otwarte Mistrzostwa Polski we Freestyle’u Kajakowym LooP’13 
 
 PROGRAM ZAWODÓW 
      *    8 - Weryfikacja  

• 8,10 – 9,00 trening oficjalny 
• 10,30 – zamknięcie listy startowej 
• 10,35 – odprawa sędziów i kierowników drużyn 
• 11 – oficjalne rozpoczęcie zawodów 
• 15 – finały 
• 19 – oficjalne ogłoszenie wyników 
•        rozdanie dyplomów , medali, i nagród 
•        w SCKiPGZ – ul. Szkolna 2 

 
 
                                        SPRAWY ORGANIZACYJNE 
 
1 /Nocleg w Samorządowym Centrum i Promocji Gminy Zabierzów  
 32-080 Zabierzów  , ul. Szkolna 2  - , nocleg czynny od 22.03.2013r. od godz. .20,00 do 
niedzieli 24.03.2013r. godz. 12,00 , UWAGA w miejscu noclegu obowiązuje zakaz 
spożywania alkoholu!!!!!!!!  
2 /Każdy uczestnik powinien być zaopatrzony klapki –pantofle , śpiwór , karimatę-materac. 
3/ Zawodnik –Sędzia –Organizator , Przedstawiciel PZKaj ,ma zapewniony nocleg , posiłek w 
czasie zawodów Mc’Donal ( godz. .do uzgodnienia) , po zawodach 17,15 do 18,00 w 
SCKiPGZ ul. Szkolna 2 , drugie danie obiadowe oraz po oficjalnym zakończeniu kiełbasa- 
ognisko lub nożno  - (miejsce) RESTAURACJA GRUBE RYBY  - KAMIENIOŁOM 
4/ Organizator zapewnia podkoszulek okolicznościowy, opiekę medyczną w czasie zawodów. 
 
Wszelkie informacje tel. 509 230 279 
                                      
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
 


