
MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Biuro Terenowe w Ostrołęce 
07-410 Ostrołęka, ul. Mazowiecka 6, mobile +48 693 933 033, e-mail: btostroleka@maz.piib.org.pl 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU 
w VIII Międzynarodowych Zawodach Pływackich „MASTERS” 

o Puchar Przewodniczącego Rady MOIIB 

 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

 
  

PESEL            

Nr członkowski OIIB / 
pracownik* / gość* 

* niepotrzebne skreślić 

 

Adres e-mail:                                                                          telefon: 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią regulaminu zawodów pływackich i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 
Oświadczam, że stan mojego zdrowia nie budzi żadnych zastrzeżeń, a moje umiejętności pływackie są wystarczające do 
bezpiecznego udziału w zawodach pływackich.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do organizacji zawodów zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883). 

 

KONKURENCJE: 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI SZTAFETY 

1. 25 m stylem dowolnym kobiet 

3. 25 m stylem klasycznym kobiet 

5. 25 m stylem grzbietowym kobiet 

7. 50 m stylem dowolnym kobiet 

9. 50 m stylem klasycznym kobiet 

11. 50 m stylem grzbietowym kobiet 

2. 25 m stylem dowolnym mężczyzn 

4. 25 m stylem klasycznym mężczyzn 

6. 25 m stylem grzbietowym mężczyzn 

8. 50 m stylem dowolnym mężczyzn 

10. 50 m stylem klasycznym mężczyzn 

12. 50 m stylem grzbietowym mężczyzn 

13.  4 x 25 m stylem dowolnym  kobiet 

14.  4 x 25 m stylem dowolnym mężczyzn 

15.  4 x 25 m stylem dowolnym mix           
(2 kobiety i 2 mężczyzn) 

Zaznacz „X” konkurencje (max. 2 indywidualne + max. 2 sztafety), w których będziesz startować: 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI SZTAFETY 

1 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10 12 13 14 15 

Zawody zostaną rozegrane w dniu 21 października 2017 r. na krytej pływalni MOSiR w Ostrowi 
Mazowieckiej.  Prosimy o rejestrację za pomocą tego druku w terminie do 11 października 2017 r.   

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL (konieczne do utworzenia list startowych 
oraz ubezpieczenia zawodników), nr członkowski w MOIIB lub innej OIIB, adres e-mail i nr telefonu. W ciągu 2. dni 
od zakończenia rejestracji potwierdzimy e-mailem lub telefonicznie przyjęcie zgłoszenia. 

Regulamin zawodów znajduje się na www.maz.piib.org.pl. Ewentualne pytania oraz zgłoszenia 
prosimy kierować do Biura Terenowego MOIIB w Ostrołęce 
(adres e-mail: btostroleka@maz.piib.org.pl, tel. 693-933-033). 
 
 
 

 
Miejscowość i data  Czytelny podpis Zawodniczki / Zawodnika 

Do zobaczenia na basenie! 

http://www.maz.piib.org.pl/
mailto:not@notostroleka.pl,

