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ZGŁOSZENIE
RAKONIEWICKA AMATORSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ (RALPNH)*
SEZON 2020/21 – XII EDYCJA
NAZWA DRUŻYNY: ....................................................................................................................
MIEJSCOWOŚĆ: ……………………………………………………………………………………………………….…………...
KIEROWNIK DRUŻYNY:




KAPITAN DRUŻYNY:





Nazwisko: ………………………………………………………………………………..…….
Imię: ……………………………………………………………………………………………...
Adres: …………………………………………………………………………………………….
Tel.: …………………………………………… e-mail: ……………………………………
Nazwisko: ……………………………………………………………………………………..
Imię: ………………………………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………….
Tel.: ……………………………………………e-mail: ………………………………………

Kapitan drużyny jest zobowiązany do:



udziału w spotkaniach dotyczących rozgrywek RALPNH,
wypełnienia protokołu meczowego i jego podpisania po meczu.




głosowania w imieniu drużyny na spotkaniach RALPNH,
składania ewentualnych wniosków i protestów odnośnie rozgrywek RALPNH

Kapitan drużyny jest uprawniony do:

OŚWIADCZENIE
 Oświadczam, że w rozgrywkach RAKONIEWICKIEJ AMATORSKIEJ LIDZE PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ (RALPNH)
organizowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o. biorę udział na własną odpowiedzialność
oraz, że nie będę wnosił żadnych roszczeń do organizatora.
 Oświadczam, że jestem zdolny do udziału w rozgrywkach RALPNH organizowanych przez Zakład Usług Komunalnych w
Rakoniewicach sp. z o.o., a w szczególności nie występują w przypadku mojej osoby przeciwwskazania zdrowotne do
udziału w w/w zawodach (imprezie).
 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności od zdarzeń losowych, które mogą zaistnieć podczas meczów (lub
zajęć) a także od ewentualnych szkód na zdrowiu lub mieniu uczestników.
 Uczestnicy RALPNH ubezpieczają się samodzielnie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 Uczestnicy zapoznali się, akceptują i będą się stosować do Regulaminu Hali Widowiskowo-Sportowej, który znajduje się
na Tablicy Informacyjnej w holu głównym obiektu a także do ewentualnych uwag personelu obiektu.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Usług Komunalnych
w Rakoniewicach sp. z o.o. na potrzeby ligi piłki nożnej halowej.
 Oświadczam, że jestem świadomy niebezpieczeństwa rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2/COVID -19, będę się
stosował do wytycznych i zaleceń GIS, MZ i bieżących uwag Organizatora.

Podpis zawodnika na Zgłoszeniu jest automatyczną akceptacją w/w punktów Oświadczenia.
* Uwaga: możliwa jest zmiana lub rozszerzenie nazwy rozgrywek.
W takim przypadku treść OŚWIADCZENIA jest dalej OBOWIĄZUJĄCA.
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LISTA ZGŁOSZENIOWA ZAWODNIKÓW:

Lp.

Imię

Nazwisko

Dokładny adres

Podpis
zawodnika

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Zawodnikiem związkowym („zrzeszonym”) w zespole jest:
-

………………………………… .………………………….. reprezentuje klub ……………………………………………….

-

………………………………… .………………………….. reprezentuje klub ………………………………………………

-

………………………………… .………………………….. reprezentuje klub ………………………………………………






Drużyna może się składać z max. 15 zawodników.
Listę zgłoszeniową należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.
Nie ma możliwości dopisywania zawodników do drużyny w trakcie sezonu.
Istnieje możliwość wymiany max. trzech zawodników; wymiana może się odbyć w okresie 14-18.12.2020r.
Drużyna może mieć w składzie trzech zawodników związkowych („zrzeszonych”). W turnieju z cyklu Grand Prix, może
uczestniczyć trzech zawodników związkowych, przy czym w meczu może wystąpić maksymalnie dwóch zawodników.
Wpisowe do uczestnictwa w rozgrywkach RALPNH wynosi:
800,00zł. w przypadku zapłaty jednorazowej w terminie do: 15.11.2020
lub w dwóch ratach:
(1 rata 400zł. w terminie do 15.11.2020, 2 rata 400zł. w terminie do 15.01.2021r.)
(w przypadku niedotrzymania terminu zapłaty. Organizator nałoży obligatoryjnie dopłatę
w wysokości 100,00zł. brutto za każdy niedotrzymany termin zapłaty)

Płatności należy dokonać przelewem na konto:
NBS Rakoniewice nr 18 9081 0006 2001 0001 3752 0001
tytuł przelewu : „opłata za organizację RALPNH – (nazwa drużyny)”

Organizator
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ZAŁĄCZNIK 1:
W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz niebezpieczeństwem rozprzestrzeniania się wirusa
SARS-CoV-2/COVID-19, Organizator nakłada następujące obowiązki na Kapitana drużyny
uczestniczącej w 12 edycji Rakoniewickiej Amatorskiej Ligi Halowej:
1. dopilnowania obowiązkowej dezynfekcji rąk i przebywania w maseczkach ochronnych lub
przyłbicach ochronnych przez cała drużynę na całym terenie Hali Widowiskowo – Sportowej
w Rakoniewicach (pkt 1 nie dotyczy okresu, w którym drużyna rozgrywa mecz),
2. weryfikację zawodników uczestniczących w turnieju, np. poprzez wywiad, pomiar
temperatury ciała itp.,
3. dopuszczenie do turnieju, tylko zawodników, którzy nie mają widocznych objawów choroby,
np. przeziębienia,
4. stosowania się do bieżących uwag Organizatora,
5. śledzenie komunikatów Ministerstwa Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej, Głównego
Inspektora Sanitarnego oraz innych podległych służb i dostosowanie się do ich wytycznych
i zaleceń.

AKCEPTUJĘ
…………………….…………………………
(czytelny podpis Kapitana drużyny)

Hala Widowiskowo – Sportowa w Rakoniewicach, ul. Nowotomyska 3,tel. 61 444 15 96 lub 509 401 004 www.halarakoniewice.pl

