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KARTA ZGŁOSZENIOWA
I Feederowy Puchar Wędkarzy Bez Barier
Zalew Nowomiejski , Nowe Miasto 18.05.2019 r.

Imię i nazwisko zawodnika: .................................................................................................
Dokładny adres: ……….......................................................................................................... .......................................
Seria i numer dow. Osobistego*: ...........................................
Rodzaj i numer schorzenia**: ……....................................................................................................................
Ilość punktów handicapowych***: .........
Okręg i koło PZW: ........................................................................................................... ....................................................
Nr. Karty Wędkarskiej: ....................................
Telefon/adres e-mail: ................................................................................................
Imię i nazwisko Asystenta: .................................................................................................
Telefon/e-mail Asystenta: ..............................................................................................….

Oświadczam, że mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w I Feederowym Pucharze Wędkarzy Bez
Barier, odbywających się na Zalewie Nowomiejskim w Nowym Mieście w dniu 18.05.2019 r. oraz, że startuję w nich
dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią
regulaminu zawodów i w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte.

…………………………………..……………………….
Data i czytelny podpis Zawodnika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach kwaterunkowych i organizacyjnych, w rozumieniu
ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2014.1182), 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, zawartych w
powyższym oświadczeniu oraz wykorzystania przez Organizatora mojego wizerunku w celu promocji i upowszechniania
sportu wędkarskiego pośród niepełnosprawnych, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie,
telewizji, na stronach internetowych i w informatorach branżowych.

…………………………………..……………………….
Data i czytelny podpis Zawodnika

*

należy wypełnić w przypadku zawodów, w których uczestnictwo wymaga zakwaterowaniem zawodnika.

** rodzaj i numer schorzenia ujęty jest w orzeczeniu komisji ds. orzekania o niepełnosprawności.
*** punkty Handicap, ukazuje tabela Punkty Hadicapowe str. 2
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PUNKTY HANDICAP

7 punktów: zawodnik niewidomy
6 punktów: zawodnik z jedną całkowicie niesprawną ręką (obowiązek przedstawienia zaświadczenia lekarskiego);
zawodnik z częściową amputacją jednej ręki i jej całkowitą niesprawnością (obowiązek przedstawienia zaświadczenia
lekarskiego)
5 punktów: zawodnik z częściowo amputowaną ręką, gdzie pozostała część kończyny jest sprawna; zawodnik z
częściowo sprawną jedną ręką (obowiązek przedstawienia zaświadczenia lekarskiego)
4 punkty: zawodnik na wózku inwalidzkim, nie mogący łowić poza nim, ale mający obydwie ręce sprawne.
3 punkty: zawodnik z jedną lub dwoma nogami niesprawnymi, pozbawionymi siły mięśniowej nogami (obowiązek
przedstawienia zaświadczenia lekarskiego), który nie jest w stanie stać bez sprzętu pomocniczego, lecz mający sprawne
ręce oraz tułów (obowiązek przedstawienia zaświadczenia lekarskiego)
2 punkty: zawodnik na wózku inwalidzkim, który może łowić poza wózkiem inwalidzkim, mające obie ręce i tułów
sprawne; zawodnik bez nogi; zawodnik z niepełnosprawnością obu nóg, ale mogący poruszać się bez sprzętu
pomocniczego lub wózka inwalidzkiego
1 punkt: zawodnik mający widoczną fizyczną niepełnosprawność lub inne niewidoczne niepełnosprawności, ale
stopień upośledzenia ruchowego powoduje przynajmniej 70% utraty sprawności (obowiązkowe zaświadczenie
procentowej utraty sprawności)

