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Gdańsk, 23.08.2020 r. 

KOMUNIKAT NR 1 /IILK 

Organizacja rozgrywek II Ligi kobiet 

Zgodnie z decyzją prezesów Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego 
w Bydgoszczy i Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Tenisa Stołowego w Gdańsku w sezonie 
rozgrywkowym 2020/2021 rozgrywki II ligi kobiet będzie prowadził Wydział Rozgrywek PWZTS a 
osobą odpowiedzialną Zarząd PWZTS powierzył mnie. 

 
Zapraszam wszystkich uczestników rozgrywek do współpracy. Liczę na dobre klimaty  i 

merytoryczną współpracę. 
Rafał Czaja   

 
  

1. W sezonie 2020/2021 będzie obowiązywał dołączony do niniejszego komunikatu Regulamin Rozgrywek 
II ligi kobiet zatwierdzony, zgodnie z dotychczasową tradycją, przez prezesów  
Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w Bydgoszczy i Pomorskiego 
Wojewódzkiego Związku Tenisa Stołowego w Gdańsku. 

 
2. Zgodnie z Regulaminem Rozgrywek w rozgrywkach II ligi kobiet może brać udział do 12 drużyn.  

W dotychczasowych rozgrywkach brało udział od 5 do 8 drużyn. 
 
3. Zgodnie z p.2.4.3 regulaminu proszę o przesłanie  w terminie do 13 września 2020 roku przesłanie  

za pomocą poczty elektronicznej na adres:  2lk@pwzts.pl  poniższego dokumentu zwanego Zgłoszeniem 
do rozgrywek II Ligi kobiet w sezonie 2020/2021. 

  

mailto:info@pwzts.pl


ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU  
W ROZGRYWKACH II LIGI KOBIET 

W SEZONIE 2020/2021 

 
Pełna nazwa klubu sportowego 
 

Pełna nazwa drużyny: 

Adres korespondencyjny klubu: 

Adres e-mail klubu: 

Adres strony internetowej lub funpage: 

Nr telefonu klubu: 

NIP klubu: 

Adres hali rozgrywek /podstawowej/: 

*Nazwisko i imię trenera: 

*Adres e-mail trenera: 

*Nr telefon trener: 

Marka/firma stołów rozgrywania meczów: 

Jedna marka/firma oraz  jeden typ piłeczek plastikowych, którymi będą rozgrywane spotkania: 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Ja niżej podpisany potwierdzam zgłoszenie drużyny do rozgrywek II ligi kobiet i udział w nich zgodnie z 

obowiązującym /otrzymanym/ Regulaminem Rozgrywek II ligi kobiet na sezon 2020/2021. 

 

Jednocześnie udzielam zgodę Pomorskiemu Wojewódzkiemu Związkowi Tenisa Stołowego do przetwarzania 

danych osobowych /zaznaczonych gwiazdką w formularzu zgłoszenia/oraz upublicznienie ich w wersji papierowej i 

elektronicznej celem zamieszczania komunikatach dot. Organizacji rozgrywek oraz celem udostępnienia w/w 

/oznaczonych danych wszystkim zainteresowanym rozgrywkami II ligi kobiet.   

 
 

 

-------------------------------------------------------------- 

Podpis prezesa klubu sportowego/ 

 


