Pomorski Związek Piłki Nożnej
ul. Aleja Zwycięstwa 51 80-213 Gdańsk
tel/fax 58 5203332, 58 5201790, 58 5201791
e-mail: pomorski@zpn.pl

ZGŁOSZENIE DRUŻYN DO ROZGRYWEK POMORSKIEGO ZPN W SEZONIE 2017/2018
 Pełna nazwa klubu ………………………………………………………………………………………………………………
...................................................................................................................
 Dokładny adres do korespondencji

Kod Pocztowy…………………………………………….. Miejscowość………………………………………………….
Powiat ………………………………………………………. Gmina ……………………………………………………………
Telefon(y)………………………………………………….. Faks ……………………………………………………………….
Strona internetowa klubu:…………………………………………………………………………………………………..
Adres e-mail: (PROSZĘ PODAWAĆ ADRES Z DOMENĄ @POMORSKI-ZPN.PL)

………………………………………………………………………………………………………,..................……

 Adres obiektu sportowego (w przypadku podania więcej niż jednego obiektu należy wpisać
klasy rozgrywkowe jakie będą tam grały):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..............................................................................................................................................

 Nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej w klubie za współpracę z Pomorskim ZPN oraz
telefony kontaktowe:
………………………………………………………………………...........................…..……………………………………
……………..….......................................................................……………………………………………....….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Zgłoszenie drużyn do rozgrywek:
Seniorskich:
Klasa rozgrywkowa
III Liga

liczba drużyn

Uwagi

liczba drużyn

Uwagi

IV Liga
Klasa Okręgowa
Klasa A
Klasa B
III Liga Kobiet
Młodzieżowych:
Kategoria wiekowa
Junior Starszy 99/00 - A

Junior Młodszy 01/02 - B

Trampkarz 2003 - C1

Trampkarz 2004 - C2

Młodzik 2005 - D1

Młodzik 2006 - D2

Orlik 2007 - turniejowe

Orlik 2008 - turniejowe

Żaki 2009 - turniejowe

Żaki 2010 - turniejowe

Skrzat 2011 - turniejowe

Skrzat 2012 - turniejowe

 Zgłoszenie drużyn do rozgrywek Pucharu Polski.
Drużyny III i IV Ligi oraz Ligi Okręgowej uczestniczą obowiązkowo w rozgrywkach o Puchar Polski.

Kategoria wiekowa
Klasa A
Klasa B
Kobiety
Juniorzy (powyżej 16 lat)

liczba drużyn

Miejsce na dodatkowe uwagi
….........................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................
UWAGA!!!


Należy wypełnić rzetelnie i starannie.



Zgłoszenie należy przesłać do właściwego terytorialnie Związku Piłki Nożnej w terminie do dnia
20.06.2017r. Do dnia 30.06 2017 roku istnieje możliwość wniesienia poprawek bądź uzupełnienia
złożonego wniosku. Modyfikacja zgłoszenia wymaga uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości
200,- złotych od wniosku. Po tym terminie żadne zmiany czy też dodatkowe zgłoszenia nie będą
przyjmowane (jedyne zmiany dopuszczane będą w drodze wyjątku w kategoriach rozgrywek
turniejowych).
Nie nadesłanie w podanym terminie może spowodować nie uwzględnienie drużyn w rozgrywkach na
sezon 2017/2018. Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście, przesłać na adres mailowy Związku
pomorski@zpn.pl Korespondencja na inne adresy traktowana będzie jako nie doręczona.



Na podany przez Państwa w pkt. 2 adres mailowy Pomorski ZPN będzie przesyłał korespondencję
związaną z prowadzeniem rozgrywek oraz powoływaniem zawodników na konsultację i mecze
Reprezentacji Wojewódzkiej. Klub zobowiązany jest do bieżącego sprawdzania otrzymywanej
korespondencji. Data wysłania korespondencji jest regulaminową datą uzyskania powiadomienia o
podjętych decyzjach (ważne przy trybie odwoławczym).

Wyrażam zgodę na publikację moich danych klubowych w serwisie internetowym Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
oraz na ich przetwarzanie (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133,poz 833)
przez Pomorski Związek Piłki Nożnej w celach umożliwiających właściwe prowadzenie rozgrywek
Oświadczam że zapoznałem się z pełną treścią niniejszego zgłoszenia oraz, że dane w nim zawarte są zgodne z
prawdą.

pieczęć klubu

data i podpis(y)

