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VII I

…………………….……………
……………………………………

1. Prosimy o podanie prognozowanej
(Może być wybrana tylko jedna konkurencja/dyscyplina).
Do zbiorczego sprawozdania, które zostanie opublikowane na stronie RUTW zostanie przyj
podadzą Państwo w przesyłanych sprawozdaniach.

Nazwa konkurencji
Biegi.  
Slalom narciarski.  
Rzut „śnieżkami do celu”. 
Zjazd na dętkach.  
Brydż.  
Szachy.  
Kręgle curlingowe, lub kr
NordicWalking.  
Inna konkurencja 
………………………………
*Proszę wpisać jaka 

 

2. Dane osoby do kontaktu –
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

3. Planowany termin zdalnej Senioriady
 
 
 

Oświadczam, że: 

 zawodnicy zapoznali się z RegulaminemVIII 

 zawodnicy nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w konkurencjach sportowych,

 uczestnicy Senioriady ubezpieczają się we własnym zakresie i startuj

 uczestnicy zabezpieczają we własnym zakresie odpowiedni strój i sprz

 
 
 
 
 

……………………………  
Miejscowość, data                                                

Stowarzyszenie Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Rabce - Zdroju 

34 – 700 Rabka - Zdrój, ul. Orkana 47,  
NIP: 735 – 265 – 80 – 21 REGON: 120270962 

www.u3w.rabka-net.pl, email ogólny: uniwersytet3@gmail.com
mail w sprawach Senioriady : senioriada.rabka@gmail.com

 

 

Karta zgłoszeniowa 
I Ogólnopolska Senioriada na Podhalu 
Rabka-Zdrój,  luty-marzec 2021r. 

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

( pełna nazwa uniwersytetu/stowarzyszenia) 

 

prognozowanej liczby uczestników w poszczególnych dyscyplinach.
 wybrana tylko jedna konkurencja/dyscyplina). 

Do zbiorczego sprawozdania, które zostanie opublikowane na stronie RUTW zostanie przyję

stwo w przesyłanych sprawozdaniach. 

Nazwa konkurencji Kobiety Męż
  
  

żkami do celu”.    
  
  
  

gle curlingowe, lub kręgle.    
  

……………………………… 
  

RAZEM   

– ( imię i nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy).
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

zdalnej Senioriady  ……………………………… 

 
Oświadczenie 

 Ogólnopolskiej Zimowej Senioriady na Podhalu, Rabka-Zdrój 202

ń zdrowotnych do udziału w konkurencjach sportowych, 

ę we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność, 

 we własnym zakresie odpowiedni strój i sprzęt do konkurencji narciarskich i zjazdu na d

   ………………………………………
                                             Podpis i pieczęć osoby upowa

ski Uniwersytet Trzeciego Wieku 

uniwersytet3@gmail.com 
: senioriada.rabka@gmail.com 

 

………………………………….. 
………………………………… 

liczby uczestników w poszczególnych dyscyplinach. 

Do zbiorczego sprawozdania, które zostanie opublikowane na stronie RUTW zostanie przyjęta liczba uczestników którą 

ężczyźni 

mail, telefon kontaktowy). - obowiązkowo 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 

2021, 

t do konkurencji narciarskich i zjazdu na dętkach ( narty, kijki, kaski). 

……………………………………… 
osoby upoważnionej

 
 


