
  

A k a d e m i a  S p o r t u  K l u b u  B a n k o w c a  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
XVII REGATY ŻEGLARSKIE O PUCHAR ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH 

13–15 września 2019 r., Hotel Ognisty Ptak, Ogonki 
 

Dane Załoga 

1. Sternik 

      

imię i nazwisko 
 

PESEL 
 

telefon 
 

e-mail 
 

stopień żeglarski 
 

2. Członek załogi 
(imię, nazwisko, telefon, e-mail, PESEL) 

 

3. Członek załogi 
(imię, nazwisko, telefon, e-mail, PESEL) 

 

4. Członek załogi  
(imię, nazwisko, telefon, e-mail, PESEL) 

 

             Osoby towarzyszące 
            (imię, nazwisko, e-mail, PESEL) 
  

 

 

 

 

Nazwa instytucji (dane do faktury: Nazwa firmy, 

adres, NIP) 
 

 

Opłata za Regaty Żeglarskie 
Warunkiem koniecznym udziału w regatach jest uiszczenie opłaty startowej w wysokości 990 zł brutto (tj. 804,88 zł netto) 
od  załoganta do dnia 30 sierpnia 2019 r. oraz w przypadku osób towarzyszących 500 zł brutto (tj. 406,50 zł netto) od 
osoby towarzyszącej. Należność za dzieci w wieku 7-11 lat to 300 zł brutto (tj. 243,90 zł netto). Wpisowe jest bezzwrotne. 
Dane do przelewu: Związek Banków Polskich, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa. 
Numer konta: 02 1020 1156 0000 7202 0008 6215, tytuł przelewu: XVII Regaty ZBP, imię i nazwisko  
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 19 sierpnia 2019 r. do godz. 16:00 na adres biuro@klubbankowca.com.pl 
Zakwaterowanie: 
Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty opłaty wpisowej do REGAT, transportu oraz zakwaterowania. 
Zakwaterowanie zapewnione zostało  w hotelu Ognisty Ptak w Ogonkach.  
PROSZĘ O REZERWOWANIE POKOI DO 9 SIERPNIA 2019 R, do tej daty mamy zagwarantowaną pulę pokoi. 
 
Zawodnicy uczestniczą w regatach na własną odpowiedzialność. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe przed, 
podczas lub po regatach. 
 
Dane osobowe 
Uczestnicy Regat ZBP wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach organizacji Regat ZBP zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. ( Dz.U. nr 101, poz. 926, tekst jednolity).  
Uczestnicy Regat ZBP wyrażają zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku uwiecznionego podczas Regat ZBP w dniu 13–15 września 2019 r. 
Zezwolenie niniejsze obejmuje wykorzystanie wizerunku w dowolnym utworze oraz w innych materiałach nie noszących cech utworu w rozumieniu 
prawa autorskiego, na dowolnym polu eksploatacji i nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie. 

 
 

Data:            Podpis sternika: 

mailto:biuro@klubbankowca.com.pl

