MRSZ STRANDRÖPLABDA BEJELENTŐ ÍV

VERSENYRENDEZÉS
hatályos: 2019. május 1-től
Az ív kitöltése során vegye figyelembe, hogy minden eltérő szintű és korosztályú versenyhez külön ív kitöltése szükséges .
Kizárólag a csillaggal jelölt kérdések kitöltése NEM kötelező! Amennyiben másik csillaggal nem jelölt rész kitöltése
elmarad, úgy az MRSZ Strand- és Hóröplabda Bizottsága értékelés nélkül küldi vissza a bejelentő szervezet számára a
beküldött ívet, hibás kitöltés megjegyzéssel!

ESEMÉNY NEVE

KOROSZTÁLY

SZINT

KATEGÓRIA

csak egy korosztály jelölhető

csak egy szint jelölhető
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StartUP 1*

Leány - Női

U12

StartUP 2*

Fiú - Férfi

U14

StartUP 3*

Vegyes

U16
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U18

Felnőtt "A" kategória

VERSENYSZÁM

U20

Felnőtt "B" kategória

2:2
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Felnőtt "C" kategória

3:3

Felnőtt

4:4
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:
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NEVEZÉSI HATÁRIDŐ

NEVEZÉSI DÍJ

Forint / Játékos

*Fizetéssel kapcsolatos információk, amennyiben van nevezési díj

LEBONYOLÍTÁS (tervezett)
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VERSENYT LEBONYOLÍTÓ SZERVEZET ADATAI
Név
Székhely
Adószám
Képviselő
Elérhetősége
VERSENYT LEBONYOLÍTÓ SZEMÉLY ADATAI (versenyigazgató, kapcsolattartó)
Név
E-Mail cím
Telefonszám
Pozíció
EGYÉB INFORMÁCIÓK
*Rendelkezik a terület bemelegítő pályával?

IGEN

NEM

Lesz játékvezetői közreműködés a mérkőzések alatt?

IGEN

NEM

Lesznek módosított játékszabályok alkalmazva a mérkőzések alatt?

IGEN

NEM

Ha igen, kérem fejtse ki, mik lesznek azok pontosan!

*Egyéb, a helyszínre vonatkozó hasznos információk (pl.: parkolás, bejutás, étkezési lehetőségek, stb.)

*Egyéb, a versennyel kapcsolatos információk (pl.: díjak, különdíjak, stb.)
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NYILATKOZATOK
A nyilatkozatok melletti rubrikába elhelyezett jelzéssel a nyilatkozatot tevő a nyilatkozat tartalmát teljes egészében,
módosítások nélkül fogadja el. Amennyiben nem ért vele egyet, úgy a teljes szöveg áthúzását kérjük, amelyből
egyértelműen kiderül, hogy nem vállalja annak tartalmát.

Mint a versenyt lebonyolító szervezet képviselője nyilatkozom, hogy a verseny rendezésével
kapcsolatos előírásokat, felelősségi köröket, feladatokat az MRSZ szabályzataiból megismertem és
azok betartását vállalom.
Mint a versenyt lebonyolító szervezet képviselője nyilatkozom, hogy amennyiben az általam
szervezett verseny 48 órán belül kerül lemondásra annak kezdésétől számítva, úgy az azon
résztvevő MRSZ Verseny ellenőr, illetve a közreműködő játékvezetők napidíját megtérítem.
Mint a verseny lebonyolító szervezet képviselője nyilatkozom, hogy a Magyar Röplabda Szövetség
adatkezelésre és tárolásra vonatkozó (GDPR) szabályzatát megismertem, és hozzájárulok a
fentiekben közölt adatok strandröplabda versennyekkel összefüggésben történő szabályzat szerinti
kezeléséhez és tárolásához.
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ALÁÍRÁS
Lebonyolító szervezet hivatalos képviselője

.

PECSÉT HELYE
Lebonyolító szervezet
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KÉRELEM BEADÁSÁNAK HELYE, IDEJE

