
 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

Szkolny Turniej Carrom w Koczargach Starych   

środa 28 listopada 2018, godz. 14:35 

eliminacje do I Międzyszkolnego Turnieju Carrom w gminie Stare Babice 

 

Data: 28.11.2018 (środa) – rejestracja uczestników godz. 14:35; rozgrywki godz. 14:45-16:20, ok. 16:30 rozdanie 

nagród zwycięzcom (miejsce I,II,III), dyplomy dla każdego uczestnika. Najlepsze 3 osoby w turnieju szkolnym 

będą reprezentowały swoją szkołę w I Międzyszkolnym Turnieju Carrom w gminie Stare Babice, który odbędzie 

się w piątek 30 listopada 2018 w godz. 14:00-17:00 w SP Stare Babice. Do wygrania atrakcyjne nagrody! 

Miejsce: aula szkolna, SP Koczargi Stare 

Uczestnictwo: klasy III-VIII szkoły podstawowej  

ZAPISY: do 20.11.2018. Karty zgłoszeniowe należy przekazywać do prowadzącego zajęcia carrom w danej szkole 

lub koordynatora projektu Pauliny Nowakowskiej. Kontakt mailowy paulina@carrom.pl, tel. 501 708 007. 

UWAGA !!! Liczba graczy w turnieju szkolnym ograniczona (maksymalnie 16 osób). Decyduje kolejność zgłoszeń. 

W razie większej liczby zgłoszeń powstanie lista rezerwowa uczestników. W przypadku wycofania się gracza/y z 

listy podstawowej, w turnieju będą mogli wziąć udział gracze z listy rezerwowej.  

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Carrom, koordynator projektu Paulina Nowakowska tel. 501 708 007, email: 

paulina@carrom.pl. 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu przez Polskie Stowarzyszenie Carrom (PSC) do 
celów związanych z realizacją projektu „Szkolne Turnieje Carrom oraz I Międzyszkolny Turniej Carrom”. Administratorem 
danych osobowych podanych w zgłoszeniu do turnieju jest Polskie Stowarzyszenie Carrom z siedzibą przy ul. Osiedlowej 12, 
05-082 Zielonki Wieś. Podane dane osobowe w zgłoszeniu do turnieju przetwarzane będą zgodnie z Ustawą o ochronie 
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 922) w celu udziału w projekcie i nie będą udostępniane innym 
odbiorcom. Osoba podające dane osobowe w zgłoszeniu do turnieju posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
ich poprawiania. Podanie PSC danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w turnieju. 
 

………………………………………………………. 
data, podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 
Wyrażam /nie wyrażam zgodę na użycie wizerunku uczestnika turnieju przez Polskie Stowarzyszenie Carrom w celu realizacji 
projektu oraz celów statutowych stowarzyszenia.  
 
………………………………………………………. 
data, podpis rodzica/opiekuna prawnego 

DANE UCZESTNIKA 

Imię   

Nazwisko  

klasa  

DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Telefon kontaktowy/e-mail  

 

 

Projekt pt. „Szkolne Turnieje Carrom oraz I Międzyszkolny Turniej Carrom w gminie Stare Babice”  

jest realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Carrom, współfinansowany ze środków Gminy Stare Babice. 
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