
Po ponad 16-tu latach ponownie zapraszamy do udziału w 

turnieju  koszykarskim  w grze 1 na 1 „SINGEL BASKET 

CUP”, który jest  kontynuacją  „KFC SINGEL  BASKET CUP” 

organizowanego pod koniec lat 90-tych ubiegłego stulecia na 

warszawskiej Agrykoli przez Agencję OPEN PRO SPORT, 

Marka Łączyńskiego, Wojciecha Michałowicza  

i  Mariusza Stępkowskiego.  
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Koszykarska gra 1 na 1 

Hala Sportowa, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Gminy Teresin 
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I  EDYCJA  

TURNIEJU KOSZYKÓWKI W GRZE 1 NA 1  

“SINGEL  BASKET CUP” Teresin 2013  
 

SERDECZNIE  ZAPRASZAM  DO  UDZIAŁU 

Wójt Gminy Teresin, Pan Marek Olechowski 

ZAPRASZA 





     Zapraszamy wszystkich miłośników koszykówki na cykl turniejów koszykówki w grze 1 na 1, „SINGEL BASKET”. 

Po ponad 16-tu latach wznawiamy imprezę, która w latach 90-tych ubiegłego stulecia cieszył się dużym zainteresowanie. 

Impreza odbywała się cyklicznie od kwietnia do września, co dwa tygodnie na boiskach warszawskiej Agrykoli. 

Kończyła się turniejem finałowym z udziałem zwycięzców turniejów eliminacyjnych. W każdym z turniejów brało udział 

ponad 100 uczestników w różnych kategoriach wiekowych, od mini koszykówki do kategorii +20 lat tzw. „open”.  

       Impreza przeznaczona jest dla wszystkich, którzy chcieliby spędzić kilka godzin z “koszykówką”, spotykając 

koleżanki i kolegów wspólnie, z którymi  chcieliby rywalizować w grze 1 na 1. Gdy organizowaliśmy KFC SINGEL 

BASKET CUP, koszykówka była na tzw. „fali”, dziś jest nieco inaczej,  dlatego chcemy zorganizować wielki, 

całoroczny cyklu, który przyciągnie do koszykówki szerokie  rzesze młodych zawodników. Gracz nie musi szukać, 

namawiać kolegów, którzy chcieli by z nimi zagrać. Gra 1 na 1 uniezależnia od partnerów jest za to wielkim wyzwaniem 

dla  zawodnika, który  może liczyć tylko na siebie i swoje umiejętności. Szukaliśmy odpowiedniego miejsca, gdzie  

można   by  zorganizować  taki  turniej „pod dachem”  niestety w Warszawie okazało się to właściwe nie wykonalne, 

dlatego szukaliśmy  w okolicach Warszawy i dzięki Wójtowi Gminy Teresin, Panu  Markowi Olechowskiemu,  takie 

miejsce znaleźliśmy w Teresinie, malowniczej miejscowość położona ok. 40 km od Warszawy. Teresin jest bardzo  

        dobrze skomunikowany z Warszawą (ok. 45 min ) dzięki połączeniu kolejowemu  Kolei Mazowieckich.  Areną I  

          Turnieju naszego cyklu będzie hala GOSiR-u Gminy Teresin, ośrodka, kierowanego przez wielkiego pasjonata  

          sportu, byłego zawodnika w zapasach, Pana Dyrektora Krzysztofa Walencika, Hala świetnie nadająca się do  

       rozegrania tego typu imprezy, posiadająca trzy boiska do koszykówki (6 koszy), świetne zaplecze oraz widownię na 

blisko 300 miejsc. W naszym cyklu planujemy rozegrać cztery turnieje eliminacyjne i turniej finałowy w którym wezmą 

udział zwycięzcy turniejów eliminacyjnych. Pragniemy aby cykl  naszych turniejów  wszedł na stałe do koszykarskiego 

kalendarza i stał się tradycyjnym miejscem spotkań koszykarek i  koszykarzy którzy chcieliby w  sportowej rywalizacji, 

podnosić swoje, koszykarskie umiejętności.   

         Gwarantujemy wspaniałą zabawę i wielką przygodę z  koszykówką … i nie tylko.  

Drodzy sportowcy,  koszykarki  i koszykarze,  

zapraszam Was do udziału  
w  

I  EDYCJI TURNIEJU KOSZYKÓWKI W GRZE 1 NA 1  

I  Turniej eliminacyjny 

(sobota) 20 kwiecień 2013 r.,  
(zgłoszenia na www.mipexim.eu) 

 

SERDECZNIE  ZAPRASZAM  DO  UDZAŁU 

Organizator 

Marek Łączyński  

Organizator 

P.W. MIPEXIM 



Organizator 

P.W. MIPEXIM 

Hala sportowa 

Stadion  

Hala sportowa 

Siłownia 

www.gosirteresin.pl 



Organizator 

P.W. MIPEXIM 

Hala Sportowa  

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gminy Teresin 

95-515 Teresin, Aleja XX-lecia 32  
 

Hala Sportowa GOSiR Gminy Teresin to nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt sportowy z trybunami, 

dzięki którym można organizować dostępne dla publiczności, imprezy sportowo-rekreacyjnych. Hala 

posiada cztery szatnie z węzłami sanitarnymi. Na terenie znajduje się duży parking dla korzystających z 

hali.  Dla celów naszej imprezy, na hali wydzielimy 5 boisk do gry 1 na 1 na których rywalizować będą 

nasi uczestnicy.  Informacje o GOSiR Gminy Teresin i hali sportowej oraz mapka dojazdu na 

www.gosirteresin.pl  

 

Dojazd do hali: 
Pociągami Kolei Mazowieckich do stacji TERESIN-NIEPOKALANÓW  

odjazd pociągów KM w soboty ze stacji Warszawa Śródmieście, rozkład jazdy KM na www.pkp.pl 

godz. 9.01 kier. Sochaczew,  przyjazd do Teresina godz. 9.48,  

godz. 9.57 kier. Łowicz Główny, przyjazd do Teresina godz. 10.46,  

godz. 10.57 kier. Sochaczew,  przyjazd do Teresina godz. 11.44  

dalej pieszo ok. 300 m. ul. Lipową do GOSiR-u,  

Organizator planuje zorganizować dla uczestników bezpłatny, wahadłowy transport, na trasie Dworzec 

kolejowy – GOSiR – Dworzec kolejowy.  

 

Samochodem z Warszawy, DK 92 (starą drogą Nr 2), kierunek Poznań, ok. 40 km do miejscowości 

Paprotnia. Przy Hotelu „Zajazd Napoleoński” w Paprotni skręcamy w lewo, dojeżdżamy do przejazdu 

kolejowego i po jego przejechaniu skręcamy w prawo w ul. Torową a następnie w drugą ulicę w lewo, ul. 

Lipowa. Ulicą Lipową do końca, do Alei XX-lecia 32, gdzie znajduje się hala GOSiR Gminy Teresin 



Hotel PORTIUS 

WSZELKICH  INFORMACJI  UDZIELĄ  

MAREK ŁĄCZYŃSKI, tel: +48 730 830 323 

JACEK ŁĄCZYŃSKI, tel: +48 602 744 604  

ARLETTA KLEJNOWSKA, tel: +48 664 474 271  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA 

www.mipexim.eu 

e-mail: office@mipexim.eu 

Organizator 

P.W. MIPEXIM 

CELEM  CYKLU  TURNIEJÓW  JEST   

PODNOSZENIE  INDYWIDUALNYCH  KOSZYKARSKICH   

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODNIKÓW  POPRZEZ RYWALIZACJĘ  

W GRĘ 1 NA 1 

 

Do udziału zapraszamy dziewczęta i chłopców, 

 

           Kategoria 10 -  I-szy krok koszykarski, rocznik 2003 i młodsi 

 Kategoria 12 -  Mini koszykówka, roczniki 2001-2002  

                Kategoria 13 -  Młodziczki i młodzicy młodsi, rocznik 2000  

                Kategoria 14 -  Młodziczki i młodzicy, rocznik 1999  

 Kategoria 16 -  Kadetki i Kadeci, roczniki 1997-1998 

 Kategoria 18 -  Juniorki i Juniorzy, roczniki 1995-1996 

 Kategoria 20 -  roczniki 1993-1994 

 Kategoria 20+  rocznik 1992 i starsi 

Startowe  20,00 zł  

http://www.mipexim.eu/


REGULAMIN GRY 1 na 1 
  
1. Zawodnicy grają w formule 1 na 1 na połowie boiska do koszykówki, na jeden kosz. 

2. Cykl turniejów 1 na 1 to cztery Turnieje eliminacyjne i Turniej finałowy. 

3. W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy chętni, którzy spełnią warunki zapisane w pkt.  18 i 19. 

4. Turniej rozgrywany jest w kategorii dziewcząt i chłopców w grupach wiekowych od kategorii do 10 lat do kategorii „open” 

+20 lat, (w zależności od ilości zgłoszeń w poszczególnych kategoriach istnieje możliwość tworzenia  grup 

koedukacyjnych ).  

5. Podziału na grupy dokonuje organizator po ostatecznej weryfikacji zgłoszeń. Rywalizacja w grupach odbywa się w 

systemie każdy z każdym. Zawodnicy, którzy zajmą 1 i 2 miejsce w grupie awansują do dalszych gier. System gier dalszej 

części turnieju zależy od liczby grup w danej kategorii wiekowej, zostanie przekazany zawodnikom po ostatecznej 

weryfikacji zgłoszeń. 

6. W przypadku grupy koedukacyjnej, system rozgrywek w takiej kategorii wiekowej, zostanie podany zawodnikom po 

ostatecznej weryfikacji zgłoszeń. 

7. Każdy uczestnik może brać udział w dowolnej liczbie turniejów eliminacyjnych z zastrzeżeniem pkt. 21. 

8. Gra się na jeden kosz o wysokości 305 cm lub 260 cm, w zależności od kategorii wiekowej. 

9. Turniej będą rozgrywany tylko piłkami nr 5 i 7.  

10. Mecz trwa 6 minut tzw. brudnej gry lub do zdobycia lub przekroczenia przez któregoś z graczy 15 pkt. W ostatniej minucie 

gry, czas jest zatrzymywany gdy piłka opuści plac gry, po zdobytym koszu czas nie jest zatrzymywany. Przed 

rozpoczęciem gry, posiadacza piłki określa się poprzez losowanie (rzut monetą). Akcja do momentu wykonania przez 

zawodnika rzutu na kosz, może trwać max. 15 sek.. 

11. W przypadku remisu, po upływie regulaminowego czasu gry, sędzia zarządza 2-u minutową dogrywkę, w ostatniej 

minucie dogrywki, czas jest zatrzymywany gdy piłka opuści plac gry, po zdobytym koszu czas nie jest zatrzymywany. 

Przed rozpoczęciem dogrywki, posiadacza piłki określa się poprzez losowani (rzut monetą)  

12. Punktacja zgodna z przepisami koszykówki, za 3, 2 pkt. W przypadku gdy na boisku nie będzie zaznaczonej linii tzw. za 3 

pkt. (odl. 6,75 m), każdy zdobyty kosz  liczony będzie za 2 pkt.  Za faulu przy rzucie nie są przyznawane rzuty wolne. 

13. Po zdobyciu punktów, zmiana posiadania piłki, posiadacz piłki rozpoczyna akcje za linii łuku pola tzw. „Trzech sekund”, 

jeżeli na boisku nie ma narysowanego pola to gra rozpoczyna się od miejsca wskazanego przez sędziego. Gra zaczyna 

się od dżentelmeńskiego podania piłki rywalowi i otrzymania powrotnego piłki od niego.  

14. Mecze sędziowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami PZKosz, sędziuje jeden sędzia-rozjemca. 

15. Gdy któryś z zawodników będzie miał na swoim koncie 5 fauli mecz zostaje zakończony a zawodnik, który popełni 5-te 

przewinienie zostaje zdyskwalifikowany.  Do protokołu zapisany jest wynik 5:0 dla rywala. Gdy zawodnik popełni 4-te 

przewinienie, sędzia  ma obowiązek poinformować o tym fakcie zawodnika w formie ustnego upomnienia. 

16. Faul techniczny (interpretacja zgodnie z przepisami PZKosz) otrzymany przez zawodnika oznacza jego dyskwalifikację i 

zakończenie meczu. Do protokołu zapisany jest wynik 5:0 dla rywala. Dwa faule techniczne otrzymane w trakcie turnieju 

są równoznaczne z wykluczeniem z zawodów. 

17. Zwycięzca spotkania otrzymuje 2 pkt. pokonany 1, w przypadku dyskwalifikacji np. za przekroczony limit przewinień lub 

oddania meczu walkowerem, zawodnikowi zapisuje się 0 pkt. 

18. Zawodnik niepełnoletni, poniżej 18-tu lat, musi posiadać zgodę na udział w turnieju rodziców/opiekunów prawnych 

(załącznik 2). 

19. Zawodnik przed przystąpieniem do turnieju musi dostarczyć organizatorowi oświadczenie  o zdolności do udziału w 

imprezie sportowej, przypadku zawodnika niepełnoletniego, oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych (załącznik 1). 

20. Finaliści w poszczególnych grupach wiekowych otrzymują okolicznościowe upominki.   

21. Zwycięzcy, poszczególnych kategorii wiekowych, turniejów eliminacyjnych uzyskują awans do turnieju finałowego, mogą 

uczestniczyć w kolejnym turnieju eliminacyjnym ale w innej kategorii wiekowej niż ta którą wygrali lub w „swojej” 

kategorii, ale tylko w rozgrywkach grupowych, bez prawa awansu do dalszych gier. 

22. Zapisy przyjmowane są drogą elektroniczną, w wyjątkowych  wypadkach organizator może przyjąć zgłoszenie w dniu 

rozgrywania turnieju ale nie później niż na 30 minut przed planowanym rozpoczęciem imprezy. 

23. Organizator  zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy, przed jej rozpoczęciem, bez podawania przyczyn. 

24. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuję wyłącznie Organizatorowi. W sprawach nie 

ujętych w Regulaminie decyduje Sędzia Główny Turnieju. 
Organizator 

P.W. MIPEXIM 



Organizator 

P.W. MIPEXIM 

REGULAMIN 

Imprezy sportowo – rekreacyjnej, 

SINGEL BASKET CUP, KOSZYKARSKA GRA 1 na 1 
 

 1. CEL ZAWODÓW:  
Propagowanie aktywnego wypoczynku wśród młodzieży, mieszkańców Warszawy i województwa mazowieckiego. Propagowanie zdrowej, sportowej rywalizacji. 

Aktywizowanie młodzieży, mieszkańców Warszawy i województwa mazowieckiego do podnoszenia sprawności fizycznej. Sprawdzenie i podnoszenie 

koszykarskich umiejętności uczestników poprzez zdrową, sportową rywalizację.  

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW:  
Organizatorem zawodów jest:               Firma P.W. MIPEXIM, 02-482 Warszawa, ul. Fasolowa 36/84  

Współorganizatorem I-go turnieju jest: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Teresin, 95-515 Teresin, Aleja XX-lecia 32  

3. TERMIN ZAWODÓW:  
Cykl turniejów, SINGEL BASKET CUP, koszykarska gra 1 na 1 to 4-ry turnieje eliminacyjne i turniej finałowy z udziałem zwycięzców turniejów eliminacyjnych.  

I  turniej –  20.04.2013 r., od godziny 11.00,  

Kolejne terminy będą podane w oddzielnych komunikatach.  

4. MIEJSCE ZAWODÓW:  
Hala sportowa GOSiR Teresin, 95-515 Teresin, Aleja XX-lecia 32  

5. WARUNKI UCZESTNICTWA:  
Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są drogą elektroniczną na kartach zgłoszeniowych, które są dostępne na stronie organizatora, www.mipexim.eu. Na 

pierwszy turniej zgłoszenia przyjmowane będą do  17.04.2013 r. do godziny 23.59.  

Zgłoszenie do turnieju ważne jest wraz z oświadczeniem Uczestnika (w przypadku osób niepełnoletnich Rodziców/Opiekunów prawnych) załącznik 

1, zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz dokonanie wpłaty startowego.  

6. ZASADY UCZESTNICTWA:  
Turniej SINGEL BASKET CUP, koszykarska gra 1 na 1, rozgrywany będzie w różnych kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców, piłkami nr. 5 i 7, szczegóły 

w Regulaminie gry.  

     Kategorie wiekowe:  

Kat   10   – do 10 lat (rocznik 2003 i młodsi) Piłka nr 5, kosz na wys. 260 cm 

Kat   12   – do 12 lat (roczniki 2001 i 2002 i młodsi) Piłka nr 5, kosz na wys. 260 cm  

Kat   13   – do 13 lat (rocznik 2000) Piłka nr 5, kosz na wys. 305 cm  

Kat   14   – do 14 lat (rocznik 1999) Piłka nr 7, kosz na wys. 305 cm  

Kat   16   – do 16 lat (roczniki 1997 i 1998 i młodsi) Piłka nr 7, kosz na wys. 305 cm  

Kat   18   – do 18 lat (roczniki 1995 i 1996 i młodsi) Piłka nr 7, kosz na wys. 305 cm  

Kat   20   – do 20 lat (roczniki 1993 i 1994 i młodsi) Piłka nr 7, kosz na wys. 305 cm  

Kat   20+ – ponad 20 lat (rocznik 1992 i starsi) Piłka nr 7, kosz na wys. 305 cm  

Mecze koszykarskie w grze 1 na 1 rozgrywane są pod nadzorem Sędziego-rozjemcy,  

7. NAGRODY:  
Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych uzyskują prawo gry w Turnieju finałowym, Finaliści poszczególnych kategorii wiekowych otrzymają, drobne, 

okolicznościowe upominki od Organizatora.  

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuję wyłącznie Organizatorowi. W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje Sędzia 

Główny Turnieju. Organizator nie ponosi  winy za wypadki losowe zaistniałe w czasie dojazdu i odjazdu zawodników na turniej i z turnieju. Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy. Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom uczestniczącym w turnieju 

opiekę medyczną (pielęgniarka, masażysta) na czas trwania zawodów. Uczestnicy nie są ubezpieczeni przez Organizatora od następstw nieszczęśliwych 

wypadków i uczestniczą w Turnieju na własną odpowiedzialność i ponoszą związane z tym ryzyko. Rejestracja Uczestnika oznacza, że przyjmuje on do 

wiadomości, że udział w Turnieju wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym 

śmierci, a także szkód i strat o charakterze majątkowym.  Rejestracja oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się 

z uczestnictwem w Turnieju i dobrowolnie zdecydował się podjąć ryzyko uczestnicząc w Turnieju na własną odpowiedzialność. Organizator posiada 

ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej oraz Nieszczęśliwych Wypadków w zakresie obejmującym odpowiedzialność organizatora imprezy sportowo-

rekreacyjnej oraz za szkody powstałe w wyniku udziału w zawodach.  Organizator ma prawo odmówić udziału w turnieju  uczestnikowi jeżeli stwierdzi, że jest on 

pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, w takim wypadku uczestnikowi nie przysługuje zwrot startowego. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany 

Regulaminu, o której zawiadamia Uczestnika na podany przez niego adres poczty elektronicznej na co najmniej 7 dni przed wejściem zmiany w życie. 

Organizatorowi przysługuje prawo do odwołania imprezy, przed jej rozpoczęciem, bez podawania przyczyn takiej decyzji. 

  

Akceptuję warunki Regulaminu.  

 data ..........................,    

  

 czytelny podpis Uczestnika / Rodziców / Opiekunów prawnych*  ……………................................................  

 *dotyczy uczestników niepełnoletnich 

  
 

http://www.mipexim.eu/


Organizator 

P.W. MIPEXIM 

 

  
ZAŁĄCZNIK 1 

  

..........................................................................                                                                          

Imię i nazwisko uczestnika 

  

...........................................................................  

Imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych* 

  

...........................................................................  

  

...........................................................................  

adres zamieszkania uczestnika 

  

.........................................  

data urodzenia uczestnika  

  

...................................................................................................  

seria i nr dowodu osobistego Uczestnika / Rodziców / Opiekunów prawnych*   

  

   

OŚWIADCZENIE  
UCZESTNIKA / RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH* 

biorącego udział w Turnieju Koszykówki w grze 1 na 1 

SINGEL BASKET CUP, Teresin 2013 

w dniu  20.04.2013 r. 

   

Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w turnieju określonymi w Regulaminie imprezy sportowo-rekreacyjnej oraz Regulaminie gry 

1 na 1 i zgłaszam swoje uczestnictwo. Swoim / Rodziców / Opiekunów prawnych* podpisem zapewniam, że zapoznałem/łam się z 

wszystkimi warunkami Regulaminów. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń organizatorów oraz warunków 

Regulaminów. Oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala na uczestnictwo w tego typu imprezie sportowej. Organizator Firma 

P.W. MIPEXIM, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie 

ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po 

zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania 

lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się 

prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z 

zawodami.  

  

  

data ..........................,   

  

czytelny podpis Uczestnika / Rodziców / Opiekunów prawnych*  ……………................................................  

  

  

*dotyczy uczestników niepełnoletnich, niepotrzebne skreślić 

Rodzice / Opiekunowie prawni mają obowiązek wypełnić dodatkowe oświadczenie (załącznik 2) 



Organizator 

P.W. MIPEXIM 

ZAŁĄCZNIK 2 

OŚWIADCZENIE  
O ODPOWIEDZIALNOŚCI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH* 

ZA UCZESTNIKA IMPREZY W WIEKU DO 18 LAT 

  biorącego udział w Turnieju Koszykówki w grze 1 na 1 

SINGEL BASKET CUP, Teresin 2013 

w dniu  20.04.2013 r. 

  

     

Nazwa imprezy:  Turnieju Koszykówki w grze 1 na 1 

                               SINGEL BASKET CUP, Teresin 2013 

 Do:     

Organizator imprezy: Firma P.W. MIPEXIM, Warszawa     

   

Ja, niżej podpisany/a, zgodnie z Regulaminami imprezy oświadczam, że małoletni  Uczestnik Turnieju:     

  

Imię i Nazwisko:  .........................................................................................................................     

  

Data urodzenia:  ...............................................................................................................     

  

Miejsce zamieszkania:  ...............................................................................................................     

  

Będzie brał udział w Turnieju na moją wyłączną odpowiedzialność.     

     

Oświadczam, że znana jest mi treść Regulaminów . Wiem również, że osoby uczestniczące w Turnieju  

mogą być narażone na urazy związane z uprawianiem sportu, koszykówki.     

     

Dane Rodziców / Opiekunów prawnych*:     

  

Imię i Nazwisko:  .............................................................................................................     

  

Miejsce zamieszkania:  ………........................................................................................     

  

Rodzaj i numer dokumentu tożsamości:   ……………………….....................................     

  

Numer telefonu kontaktowego: ………………………..……….......................................     

  

Miejscowość ………………………….., Data …………..…. 2013 r.  

  

  

Czytelny Rodziców / Opiekunów prawnych*: ……………………….…………………………………. 

   

* niepotrzebne skreślić 
 



Hala 

widowiskowo-

sportowa 

Hotel PORTIUS 
         F O R M U L A R Z 

        Z G Ł O S Z E N I A 
                          (wzór) (Aktywny Formularz na stronie www.mipexim.eu) 

  Termin: 
 

Imię:         
Nazwisko:          
Data urodzenia:         
Wzrost:           
Adres:          
Miasto:          
Telefon:           
Telefon komórkowy:         
Opiekun prawny:* 
Telefon komórkowy opiekuna: * 
Adres e-mail:   
 
Podpis uczestnika  Podpis opiekuna*  

        
…………………………..                             ………………………….     
                  
 * - dotyczy  niepełnoletnich  uczestników 

Organizator 

P.W. MIPEXIM 



Hala 

widowiskowo-

sportowa 

Hotel PORTIUS 
TERESIN SERCEM 

MAZOWIECKIEJ 

KOSZYKÓWKI 

MOŻE  BYĆ  FAJNIE,  

DOŁĄCZ  DO NAS 

Zapraszamy 

PARTNERZY: SPONSORZY: 

Organizator 

P.W. MIPEXIM 


