
   

........................................................................................... 
( imię  i  nazwisko ) 

 
.............................................................. 

( miejscowość  i  data ) 

 

.......................................................................................... 
( adres  zamieszkania ) 

 

............................................................................................ 

 
 

 

 

P O D A N I E 

o  przyjęcie  na  kurs  podstawowy  dla  kandydatów 
na  sędziów  piłki  siatkowej 

 
 

 Zwracam  się  z  prośbą  o  przyjęcie  mnie  na  kurs  podstawowy  dla  kandydatów  na  

sędziów  piłki  siatkowej,  organizowany przez Stowarzyszenie Sędziów Piłki Siatkowej Warmii 

i Mazur. 

 

Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że:  

1. Ukończyłem/ukończyłam 18 lat. 

2. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw 

publicznych. 

3. Nie jestem notowany/notowana w Krajowym Rejestrze Karnym. 

4. Nie toczy się wobec mnie postępowanie karne. 

5. Akceptuję Regulamin kursu podstawowego. 
 
 
 

 

............................................................................ 
( podpis  kandydata ) 

 

 



ANKIETA  KANDYDATA  NA  SĘDZIEGO  PIŁKI  SIATKOWEJ 

1. Imię  i  nazwisko : …………………………………………………………........ 

2. PESEL:  
 
 
 

 .................................................................................................... 

3. Data  i  miejsce  urodzenia :  

 .................................................................................................... 

4. Adres  zamieszkania  wraz  z  kodem  pocztowym :  

  

 .................................................................................................... 

  

 .................................................................................................... 

  

5. Telefon komórkowy 
 
.......................................... 

 

   

   

6. Adres  poczty  elektronicznej:  

 .................................................................................................... 

  

 .................................................................................................... 

7. Wykształcenie:  

 ................................................................................................... 

8. Miejscowość  nauki  lub  
zatrudnienia: 

 

 ................................................................................................... 

  

 .................................................................................................... 



 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji i ewidencyjnych Stowarzyszenia Sędziów Piłki Siatkowej Warmii i Mazur z/s w 
Olsztynie. Oświadczam, iż doręczono mi klauzulę informacyjną stosownie do wymogów 
Rozporządzenia nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
 

 

............................................................................ 
( podpis  kandydata ) 

 

 

9. Uprawiałem(am)  wyczynowo  piłkę  siatkową. 

Jeżeli  tak  –  podaj  gdzie  i  w  jakim  okresie.   Tak                Nie 

      ( wstaw  znak  X  w  kwadracie  potwierdzającym  odpowiedź ) 

 

............................................................................................................................................................................... 

 
10. Jestem  aktualnie: 

a) zawodnikiem(czką)  piłki  siatkowej. 

Jeżeli  tak  –  podaj  w  jakim  klubie  sportowym.  Tak                Nie 

      ( wstaw  znak  X  w  kwadracie  potwierdzającym  odpowiedź ) 

 

............................................................................................................................................................................... 

 
b) trenerem  piłki  siatkowej. 

Jeżeli  tak  –  podaj  w  jakim  klubie  sportowym.  Tak                Nie 

      ( wstaw  znak  X  w  kwadracie  potwierdzającym  odpowiedź ) 

 

............................................................................................................................................................................... 

11. Dotychczasowa  i  aktualna  działalność  w  organizacjach  sportowych: 

 

............................................................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................................................... 

12. Chcę  zostać  sędzią  piłki  siatkowej  ponieważ: 

 

............................................................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................................................... 

13. Inne  Uwagi: 

  

  

  



 

 

 


