POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY
KOLEGIUM SĘDZIÓW
ul. Gdańska 163
85-915 Bydgoszcz
WNIOSEK
O PRZYZNANIE LUB PRZEDŁUśENIE WAśNOŚCI LICENCJI SĘDZIEGO PZKaj
Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym
(Dz. U. z 2005 r. nr 155 poz. 1298 z późn. zm.)w związku z przeprowadzaną weryfikacją stanu
osobowego sędziów wnioskuję o przyznanie licencji sędziego sportowego i turystyki kajakowej
kwalifikowanej PZKaj w zakresie uprawnień wynikających z posiadanego stopnia sędziego PZKaj
klasy:
Klasa sędziowska: ……………..………………… Nr lic. ………….……………….
(słownie wpisać klasę sędziowską)

(wpisać jeŜeli była wydana)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

zdjęcie
3,5 x 4,5 cm

Imię (drukowane litery)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Nazwisko (drukowane litery)

PESEL:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Data i miejsce urodzenia:

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|
dzień

miesiąc

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

rok

miejsce urodzenia

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………..
kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania

Kontakt: ……………………………………………………………………………………………………………..
tel. dom., słuŜb., kom., fax, e-mail

Stopień sędziowski:

klasy okręgowej …………………………….…………………………………………
data uzyskania

klasy I (pierwszej) …………………………….………………………………………
data uzyskania

klasy związkowej ..……………………….………………………………………
data uzyskania

klasy międzynarodowej ..……………………….………....……………………
data uzyskania
Ja, niŜej podpisany oświadczam, Ŝe posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.
Zobowiązuję się do:
- przestrzegania postanowień Statutu i regulaminów PZKaj.
- uczestnictwa w szkoleniu i podnoszeniu kwalifikacji sędziowskich, organizowanym przez Kolegium Sędziów PZKaj lub OZKaj
- wykonywania obowiązków sędziego sportowego w dyscyplinie kajakarstwo określonych w Regulaminie Kolegium Sędziów
PZKaj.
__________________________________________________________________________________________________________________
Uprzejmie informujemy, Ŝe:
• administratorem zbioru danych osobowych, o których mowa wyŜej jest Polski Związek Kajakowy Kolegium Sędziów w Bydgoszczy ul. Gdańska
163
• Pani/Pana dane osobowe są zbierane w celu wydania licencji zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym
(Dz. U. z 2005 r. nr 155 poz. 1298 z późn. zm.) i nie będą udostępniane do innych celów,
• posiada Pani/Pan dostęp do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
• udostępnienie ww. danych osobowych nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jednakŜe brak zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych
uniemoŜliwi wydanie Pani/Panu licencji,
• w ogólnodostępnych informatorach PZKaj i na stronie internetowej PZKaj zostanie zamieszczone tylko Pani/Pana imię i nazwisko, nr licencji i
klasa sędziowska.
WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PZKaj oraz na umieszczenie ich w ogólnodostępnych informatorach PZKaj i na
stronie internetowej PZKaj

Podpis wnioskodawcy
……………………………………………………………………….
miejscowość, data
( nie moŜe wychodzić poza ramki)

ADNOTACJE KS PZK.
Wniosek i dokumentację
zatwierdzono:

Licencję nr
data i podpis
Opinia Kolegium Sędziów Wojewódzkiego / Okręgowego Związku Kajakowego

…………………………………………dnia…………………………….

…………………………………………………………………
miejscowość, data

nadano dn.:
data i podpis

………………………………………………………
( podpis Przewodniczącego KS OZK )

podpis wnioskodawcy
(UWAGA! Podpis nie moŜe wychodzić poza ramki)

n

2

