Projekt pt. „V Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Carrom 2018” jest realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Carrom,
współfinansowany ze środków Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
V Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Carrom
sobota 15 grudnia 2018, Ożarów Mazowiecki
Data: 15.12.2018 (sobota) – rejestracja uczestników godz. 9:15-9:30; start turnieju godz. 9:30, przerwa
obiadowa godz. 13:00-13:30 ( zapewniamy napoje oraz ciepły posiłek dla każdego uczestnika); dalsze rozgrywki
13:30-16:00. Mecz finałowy ok. godz. 16.00. Rozdanie nagród ok. godziny 16:45.
Miejsce: budynek Starostwa Powiatu
ul. Poznańska 129/133, wejście A.
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Zgłoszenia: do 10.12.2018. Wypełnione i podpisane przez rodzica/opiekuna deklaracje należy przekazać do
opiekuna carrom w szkole lub do koordynatora projektu. Zgłoszenia można wysyłać mailem na adres
paulina@carrom.pl. Oryginał karty zgłoszeniowej należy dostarczyć najpóźniej w dniu turnieju. W turnieju
mogą uczestniczyć gracze carrom w wieku poniżej 18 lat.
UWAGA !!! Maksymalna liczba uczestników 50 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby
zgłoszeń powstanie lista rezerwowa uczestników. Jeśli z udziału wycofania się gracz z listy podstawowej,
w turnieju będą mogli wziąć udział gracze z listy rezerwowej.
System rozgrywek: turniej singlowy rozgrywany w systemie szwajcarskim, każdy gracz rozgrywa 6-7 rund
systemu szwajcarskiego (nikt nie odpada z turnieju), dwóch najlepszych graczy rozegra mecz finałowy. Każdy
uczestnik otrzyma dyplom. Nagrody i puchary: miejsce I, II i III w turnieju, Najlepszy Gracz poniżej 13 lat,
Najlepsza Dziewczyna Turnieju.
Organizator: Polskie Stowarzyszenie Carrom, koordynator projektu: Paulina Nowakowska tel. 501 708 007,
email: paulina@carrom.pl.
DANE UCZESTNIKA
Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Szkoła, klasa
DANE RODZICA/OPIEKUNA
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu przez organizatora do celów związanych z realizacją
projektu „ V Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Carrom” Polskiego Stowarzyszenia Carrom z siedzibą przy ul. Osiedlowej 12, 05-082
Zielonki Wieś (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn.
zmianami) oraz wyrażam zgodę na użycie wizerunku uczestnika turnieju przez Polskie Stowarzyszenie Carrom. Przysługuje mi prawo
dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawienia.

……………………………………………………….
data, podpis rodzica/opiekuna

