
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
 

KATEGORIE ZAWODNICZE 
  

XXVI GRAND PRIX URSYNOWA W PŁYWANIU 2023 
 

I. Dane zawodnika – prosimy o uzupełnienie poniższych pól: 
 

Imię i nazwisko uczestnika  
Data 

urodzenia 
Orientacyjny 

czas 
E-mail Tel. Kontaktowy 

        

  

 
II. Kategoria wiekowa /obowiązkowa/  

           – prosimy o zaznaczenie właściwej 

 

 
III. Oświadczenie  

 

*** Niniejszym oświadczam, że  nie mam żadnych przeciwskazań / moje dziecko nie ma żadnych przeciwskazań  
do udziału w XXVI Grand Prix Ursynowa w pływaniu organizowanym przez Ursynowskie Centrum Sportu i 
Rekreacji.   
 
Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych zawartych w formularzu jest dobrowolne, lecz nieodzowne do wzięcia 
udziału w powyższej imprezie i jedynie w tym celu będą one przetwarzane.  
 
***Ponadto oświadczam, że znam treść i akceptuję postanowienia regulaminu zawodów. Posiadam / moje dziecko 
posiada licencję  zawodniczą  wymienioną  w regulaminie lub trenuje pływnie w klubie sportowym/klasie sportowej o 
profilu pływackim. 
 
 
***Wyrażam / nie wyrażam zgody na przetwarzanie wizerunku mojego/ mojego dziecka przez Ursynowskie 
Centrum Sportu i Rekreacji. 
 
Przyjmuję do wiadomości, że UCSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w okryciach. 
Rzeczy wartościowe należy zdeponować w depozytach. 
 
Oświadczenie obowiązuje przez cały okres trwania imprezy, tj. od 14.01.2023 do 03.06.2023 roku. 
 
 

 
 
 

…………………...…………………………………………………………................................................. 
imię, nazwisko i podpis uczestnika lub jego opiekuna prawnego 

 
 
 
 
 
 
 
 

*** niepotrzebne skreślić 

Kategoria Wiek Rok urodzenia Dystans 

 AZ – (D / CH) 7 lat rocz. /2016 i młodsi/ 25m / stylem dowolnym / 

 BZ – (D / CH) 8 lat rocz. /2015/ 25m / stylem dowolnym / 

 CZ – (D / CH) 9 lat rocz. /2014/ 50m / stylem dowolnym / 

 DZ – (D / CH) 10 lat /rocz. 2013/ 50m / stylem dowolnym / 

 EZ – (D / CH) 11 – 12 lat /rocz. 2012 – 2011/ 50m / stylem dowolnym / 

 FZ – (D / CH) 13 – 15 lat /rocz. 2010 – 2008/ 50m / stylem dowolnym / 

 GZ – (D / CH)  16 – 18 lat /rocz. 2007 – 2005/ 50m / stylem dowolnym / 


