DEKLARACJA I ZGODA
W październiku i listopadzie 2017 klub będzie startował 3 razy w wyjazdowych
zawodach pływackich: Osielsko (22.10) – opłata 30zł, Toruń (28.10) – opłata 35zł,
Inowrocław (18.11) – opłata 30zł. Osoby które zgłaszają się do przynajmniej dwóch
imprez i dokonają wpłaty za „startowe”, na konto , otrzymają KURTKI KLUBOWE.
Opłaty należy dokonać w całości za wybrane zawody, na konto klubowe (198179 0009
0023 8285 2000 0030), w terminie księgowania nie później niż do 18.10.2017. W tytule
wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka, z dopiskiem ZAWODY 2017. Podpisaną
deklarację należy dostarczyć do 16.11.2017. Zawodnicy którzy zadeklarują udział i opłacą
wpisowe, otrzymają kurtki niezależnie od tego czy wystartują w zawodach. Warunkiem
otrzymania odzieży jest opłacenie składek klubowych do końca roku kalendarzowego. Na
zawodach będzie opieka trenerów ale dojazd we własnym zakresie. W przypadku nie
dostarczenia deklaracji lub/i nie dokonania wpłaty w podanym terminie kurtka nie zostanie
przyznana. Akcja jest skierowana do zawodników opłacających pełną składkę klubową (25zł.)
Deklaruję udział i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
…...................................................................................... w zawodach pływackich w:
Osielsku,
Toruniu,
Inowrocławiu.
(niepotrzebne skreślić)
rozmiar kurtki: …...........
…......................................
podpis opiekuna
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