
  

Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” w Warszawie  
- Komisja Sportu Pracowniczego uprzejmie informuje, że odbędą się: 

62 OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI KOLEJARZY 
W TENISIE STOŁOWYM KOBIET I MĘŻCZYZN 

1. Miejsce i czas trwania IŁAWA 03 - 05.12.2021 R. 

2. Wpisowe: 
390 zł od uczestnika Spółek wspierających SKSTiK ,, KOLEJARZ ,,  

410 zł od uczestnika Spółek nie wspierających SKSTiK ,, KOLEJARZ ,, 

I. INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

1. Zakwaterowanie 

i wyżywienie 

Hotel – restauracja ”Leśna przystań” ul. Sienkiewicza 9 
- od kolacji w dniu 03.12.2021 r. do śniadania w dniu 05.12.2021 r. 

2. Obiekty sportowe Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 5 ul. Wiejska 11 

3. Zgłoszenia pisemne na email- e 
(na załączonym druku)  

kryskop3@wp.pl,  jerzy.szarmach@wp.pl, stow@kolejarz.org  

4. Termin zgłoszeń i wpłat 24.11.2021 r.- w zgłoszeniu podać godzinę przyjazdu 

5. Wpłaty na konto: STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA SPORTU TURYSTYKI I KULTURY „KOLEJARZ” 

                            BNP Paribas   73 1750 0012 0000 0000 3248 6029 
Tytułem - proszę podać w skrócie nazwę zakładu i aktualną dyscyplinę. 

6. Przyjazd uczestników: 03.12.2021 r. Piątek -  w godz. popołudniowych i wieczornych 

7. Informacji udziela przedstawiciel 
organizatora: 

Henryk Kopański       tel. 603 591 362  
Jerzy Szarmach        tel. 663 290 574 

II. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. W Mistrzostwach prawo udziału mają zakłady pracy, które spełniły wymogi regulaminowe: 
a). dokonały zgłoszenia w terminie z podaniem konkurencji na załączonym wzorze druku (e-mail) , 
b). dokonały przelewem wpłaty na konto bezpośredniego organizatora. 

   2 W Mistrzostwach Polski Kolejarzy prawo udziału mają pracownicy, renciści i emeryci i członkowie ich rodzin (dzieci w wieku 14-26 lat), którzy 
spełniają wymogi regulaminowe. Liczba uczestników dowolna. 
Uwaga: Zgodnie z Ramowym Regulaminem organizacji MPK prawo uczestnictwa mają pracownicy(i członkowie ich rodzin, emeryci i renciści) 
zatrudnionych u zarządców linii kolejowych, przewoźników kolejowych oraz w firmach (spółkach), w instytucjach branży kolejowej, których 
podstawową działalnością jest działalność produkcyjna lub świadczenie usług na rzecz transportu kolejowego, a których siedziba lub 
przedstawicielstwo jest zlokalizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Obowiązującymi dokumentami potwierdzających prawo do uczestniczenia w Mistrzostwach Polski Kolejarzy są: 
a) imienna lista uczestników potwierdzona przez uprawnionego przedstawiciela zakładu pracy zgłaszającego drużynę, 
b) jeden z dokumentów stwierdzających tożsamość uczestnika: - dowód osobisty, - paszport,  - prawo jazdy. 

 4. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

III. KOMUNIKAT TECHNICZNY 

1. W Mistrzostwach obowiązuje Ramowy Regulamin Mistrzostw Polski Kolejarzy, Przepisy Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego (ITTF) i 
Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 

2. Kategorie wiekowe M-mężczyzn, K-kobiet: M-1 i K-1: 14-35 lat, M-2 i K-2: 36-45 lat, M-3 i K-3: 46-55 lat, M-4 i K-4: powyżej 55 lat 
- decyduje rok urodzenia 

3. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Wytycznych dotyczących pobytu w miejscach zakwaterowania i wyżywienia 
oraz korzystania z obiektów sportowych w trakcie trwania pandemii koronowirusa COVID-19. 

7. Odprawa techniczna z kierownikami ekip w dniu 03.12.2021 godz. 21’00 w sali konferencyjnej hotelu – na odprawie kierownicy ekip przedłożą 
podpisane Oświadczenia wg załączonego wzoru.. 

8. Zastrzega się możliwość odwołania imprezy w przypadku niskiej frekwencji lub wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią 
koronowirusa COVID-19 

     SKSTiK-23/10/21 Warszawa 25.10.2021 r.  
                                                     Ze sportowym pozdrowieniem      

                                   Ryszard Franczuk 
                                                                                                                                                                  /-/  Przewodniczący Komisji Sportu 

al. Stefana Jaracza 2 
00-378 Warszawa 
tel. kol. (922) 47 44 035 
NIP: 526-26-69-735 
Regon: 015285867 
e-mail: stow@kolejarz.org 
BNP PARIBAS  

Konto nr  73 1750 0012 0000 0000 3248 6029 

 
STOWARZYSZENIE 
Krzewienia Sportu, Turystyki i  

Kultury ”Kolejarz”  

 „KOLEJARZ” 
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ZGŁOSZENIE 
DO 

62 OTWARTYCH MISTRZOSTW POLSKI KOLEJARZY 

W TENISIE STOŁOWYM KOBIET I MĘŻCZYZN 

03-05.12.2021 R. IŁAWA 

1. NAZWA ZAKŁADU PRACY ........................................................................................................... 

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

2. DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY ............................................................................................... 

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

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

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

3. NAZWISKO I IMIĘ KIEROWNIKA  DRUŻYNY-TELEFON ........................................................ 

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

4. ILOŚĆ OSÓB .................................................................................................................................... 

5. DATA I GODZINA PRZYJAZDU .............................................................................................. 

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

6. DATA I GODZINA ODJAZDU  .............................................................................................. 

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

7. SPOSÓB ZAPŁATY 

-PRZELEW .................................................................................................................................... 

-GOTÓWKA .................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 

………………………………………………… 

Pieczątka i podpis 
Kierownika zakładu pracy 

     lub osoby upoważnionej 

 



LISTA  UCZESTNIKÓW * 

62 OTWARTYCH MISTRZOSTW POLSKI KOLEJARZY 

W TENISIE STOŁOWYM KOBIET I MĘŻCZYZN 

03-05.12.2021 R. IŁAWA 
 

Lp. Nazwisko i imię Rok urodzenia Uwagi 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 *  „Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury 
      „Kolejarz” w Warszawie ul. Stefana Jaracza 2  00-378 Warszawa. 

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawienia faktury oraz  w celach księgowych. 
Dane te mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawianie.” 

 
 
 
 
 
 

 
…………………..………………………………… 

Pieczątka i podpis 

Kierownika zakładu pracy 

 lub osoby upoważnionej 



 

 
 

 

 

 

……………………………………………….                          ………..……………..………, ………………… 
                 / nazwa zakładu pracy /                / miejscowość, data / 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 

1. Oświadczam, że jestem zdrowa/-y i odpowiednio przygotowana/-y do uczestnictwa w 62 Mistrzostwach 
Polski Kolejarzy w Tenisie Stołowym Kobiet i Mężczyzn w dniach 03 – 05.12.2021 roku w Iławie. 

2. Zwalniam organizatorów od odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, uszkodzenie ciała, utratę 
sprawności oraz utratę własności, które mogę doznać w trakcie lub w związku z Mistrzostwami. 

3. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 
Osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (D.U. 2018 poz. 1000). 

4. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Wytycznych dotyczących pobytu  
w miejscach zakwaterowania i wyżywienia oraz korzystania z obiektów sportowych w trakcie 
trwania pandemii koronowirusa COVID-19 
 
Lp. Nazwisko i imię Podpis uczestnika Podpis rodzica (opiekuna) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 

 
 

 

 

 
…………………..……………………… 

Podpis Kierownika ekipy 
 


