
KARTA ZGŁOSZENIA 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest: 

Przesłanie karty zgłoszenia wg załączonego wzoru wraz z potwierdzeniem dokonania 

opłaty startowej w nieprzekraczalnym terminie do 20.03.2020r. na adres mailowy 

organizatora zgloszenia@mokwojkowice.pl  lub faxem na numer 32 7696482.  

Nie będą brane pod uwagę karty: wypełnione nieczytelnie, nie zawierające wszystkich 

danych, bez dołączonego potwierdzenia opłaty startowej, wysłane po 20.03.2020r. 
 

2. Kategorie taneczne i wymagania: 

 

LIGA DUO 

a) jedna osoba może być tylko w jednej parze 

b) wymagana liczba układów: 2 

 

LIGA SOLO – DYWIZJA MEDIUM i PRO 

a) bez ograniczenia wiekowego 

 

Przydzielenie do danej dywizji nastąpi podczas turnieju po eliminacjach. 

 

 

OPŁATA STARTOWA 

1. Opłata startowa: 

a) Liga DUO: 20 zł za parę. 

b) Liga SOLO: 20 zł od osoby. 

 

2) Opłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.03.2020r. przelewem na 

konto:  

Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach 

ul. Jaworznik 6, 42-580 Wojkowice 

konto: ING Bank Śląski 48 1050 1227 1000 0023 5343 6203 

w tytule przelewu wpisując:  

„Opłata startowa- imię i nazwisko zawodnika, Turniej Jumstyle” 

 

3) Opłata jest bezzwrotna, nie może być przeniesiona na innego uczestnika i nie jest 

zwracana w przypadku nieobecności zespołu podczas II Ogólnopolskiego Turnieju 

Tanecznego Jumpstyle 

 

 

KONTAKT 

Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach 

Ul. Jaworznik 6, 42-580 Wojkowice 

e-mail: mok@mokwojkowice.pl, www.mokwojkowice.pl 

tel./fax 32 769 64 82 
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KARTA ZGŁOSZENIA – LIGA DUO 

 

„II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TANECZNY JUMPSTYLE” 

MOK WOJKOWICE 
 

 

1) Osoba nr 1 

Imię i nazwisko oraz pseudonim: ……………………………………………………………………. 

 

2) Osoba nr 2 

Imię i nazwisko oraz pseudonim: ……………………………………………………………………. 

 

Nazwa pary (opcjonalnie): …………………………………………………………………………… 

 

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………...... 

 

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………. 

 

3) Podkład muzyczny do układu nr 1 oraz przedziały czasowe (od:  __:__ do __:__ ) 

 

………………………………………………………………………………………………………….... 

 

4) Podkład muzyczny do układu nr 2 oraz przedziały czasowe (od:  __:__ do __:__ ) 

 

………………………………………………………………………………………………………….... 

          Przygotowaną muzykę należy posiadać na wszelki wypadek na pendrivie. 

W przypadku karty zgłoszeniowej nadesłanej wcześniej – można umieścić muzykę w załączniku 

 

 

Prosimy o czytelne wypełnienie kart zgłoszenia. 

NA JEDNEJ KARCIE MOŻNA ZGŁOSIĆ TYLKO JEDNĄ PARĘ.  

 

Przesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody 

na filmowanie i fotografowanie wraz z publikacją. 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH 

 
W związku z udziałem w „II Ogólnopolskim Turnieju Tanecznym Jumpstyle” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych. 

Oświadczam, iż przyjmuje do wiadomości, że: 

1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach,  

42-580 Wojkowice, ul. Jaworznik 6; 

2. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

współpracy w związku z powyższym celem; 

3. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

 

 

……………..……..................................................................                                  …….…...……………………………………………………   

(podpis i data składającego oświadczenie – osoba nr 1)                                 (podpis i data składającego oświadczenie – osoba nr 2)  


