
Klub Szachowy „Skoczek” Siedlce 
Regon 710 017 494       NIP  821-19-85-528 

Siedziba: miasto Siedlce 

Adres do korespondencji: Stok Lacki,  ul. Praga 1,  08-110 Siedlce 

Strona internetowa www.skoczeksiedlce.pl/ 

tel: 733 747 086   mail: klubszachowy@skoczeksiedlce.pl 

Bank: Alior Bank 69 2490 0005 0000 4530 8675 9423 

Udział w Projekcie 
Tytuł Projektu "Szachowi Mistrzowie z Gminy Siedlce 2021", zorganizowany przez Urząd Gminy Siedlce  

Wykonawcą jest:   Klub Szachowy „Skoczek” Siedlce 

Oświadczam: 

• Dobrowolną chęć dołączenia do projektu 

• Dołożenie wszelkich starań do wykonania wymaganych zadań projektowych 

Dane osoby ubiegającej się o udział w projekcie: 

Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………,  Płeć: M / K    data urodzenia  .........................  

Tel: ............................... Mail …………………………………. Inne do kontaktu  ......................................................................  

Miejscowość zamieszkania …………………………………. Gmina  ..........................................................................................  

Projekt obejmuje: 

• Wyjazd na Mazowiecką III ligę i indywidualne Mistrzostwa Mazowsza juniorów 

• Zajęcia szachowe dla reprezentacji gminy i klubu 

• Organizację mistrzostw Gminy Siedlce 2021 

Koszty uczestnictwa w projekcie: 

• Finansowanie w ramach projektu: 

o Transport i wpisowe III Liga  

o Transport III liga 

o Wynagrodzenie instruktorów 

o Wynagrodzenie sędziego, puchary i nagrody rzeczowe w Mistrzostwach Gminy 

o Koszty księgowe   

• Gmina nie finansuje (koszt uczestników):      

o Opłat licencyjnych zawodników (jednorazowa opłata 30 zł, licencja dożywotnia) 

o Wpisowego do indywidualnych Mistrzostw Mazowsza 80 zł 

o Posiłków 

o Inne niewymienione 

Zgoda na newsletter klubowy 

Tak / Nie 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1781) 
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).  

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku lub dziecka nad 
którym sprawuję opiekę. Administratorem moich danych jest Klub „Szachowy” Skoczek Siedlce z siedzibą klubu 
jest miasto Siedlce, adres do korespondencji Stok Lacki ul. Praga 1 08-110 Siedlce. 

Cel przetwarzania danych: 
Realizacja projektu. 

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości 
e-mail na adres mail naszego klubu. 

 

Miejscowość i data Podpis osoby pełnoletniej lub prawnego opiekuna 

 

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


