WNIOSEK O REJESTRACJĘ SĘDZIEGO SPORTOWEGO
POLSKIEGO ZWIĄZKU BADMINTONA
potwierdzenie wpłynięcia

dane
wnioskodawcy




- - 

nazwisko
imię
PESEL
data
urodzenia

dzień

miejsce
urodzenia
adres
zamieszkania
adres korespondencyjny

miesiąc

rok

szczegóły

kod pocztowy

poczta

telefon
kontaktowy
adres
elektroniczny
rodzaj rejestracji
sędziego zwykłego 
(właściwe zaznaczyć)
sędziego państwowego głównego - prowadzącego pełnego - prowadzącego krajowego - liniowego 
czy jest to pierwszy
TAK - NIE 
wniosek (właściwe
zaznaczyć)

inne informacje

wykaz załączników  zaświadczenie o zdaniu egzaminu
Wnoszę o rejestrację zgodnie z powyższymi danymi, zgadzając się na ich bezterminowe przetwarzanie.
Oświadczam, że spełniam warunki zawarte w Regulaminie Sędziów PZBad.
Uiszczam stosowną opłatę.
Zobowiązuję się do:
 uczestnictwa w szkoleniu i podnoszenia kwalifikacji sędziowskich,
 wykonywania przewidzianych przepisami obowiązków sędziowskich,
 przestrzegania przepisów PZBad i BWF,
 poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej.

data

podpis wnioskodawcy

Decyzja: Polski Związek Badmintona
 zarejestrował sędziego
 wezwał do usunięcia braków
 odmówił rejestracji z uzasadnieniem

data

pieczęć okrągła

pieczęć i podpis

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA
Dane wnioskodawcy:
Rubrykę „nazwisko” wypełnia się po jednej literze w kratce w brzmieniu zgodnym
z danymi ewidencji ludności Polski.
Rubrykę „imię” wypełnia się analogicznie jak rubrykę „nazwisko”, przy czym wpisuje się
jedno używane imię.
Rubrykę „PESEL” wypełnia się po jednej cyfrze w kratce.
Rubrykę „data urodzenia” wypełnia się po jednej cyfrze w kratce zgodnie z danymi ewidencji
ludności (zgodność z PESEL-em).
Rubrykę „miejsce urodzenia” wypełnia się zgodnie z danymi ewidencji ludności.
W rubrykę „adres zamieszkania” wpisuje się adres zameldowania według danych ewidencji
ludności.
W rubrykę „adres korespondencyjny” wpisuje się zwrotny adres dla przesyłek pocztowych.
W rubrykę „telefon kontaktowy” wpisuje się właściwy numer telefonu (najczęściej
dziewięciocyfrowy).
W rubrykę „adres elektroniczny” wpisuje się ciąg znaków zawierający „@”.
W rubryce rodzaj rejestracji zaznacza się kratkę w górnym wierszu, albo co najmniej jedną
kratkę w dolnym wierszu.
Na pytanie czy jest to pierwszy wniosek odpowiada się zaznaczając właściwą kratkę TAK jeżeli wnioskodawca po raz pierwszy wnosi o rejestrację sędziego badmintona, a NIE w pozostałych przypadkach.
W rubryce inne informacje wnioskodawca może przedstawić wszelkie inne informacje.
Wykaz załączników jest listą załączonych dokumentów.
Wnioskodawca własnoręcznie podpisuje wniosek we właściwej rubryce.
Prawidłowo i czytelnie wypełniony wniosek przesyła się do:
Polski Związek Badmintona
ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 2
01-943 WARSZAWA
Równocześnie uiszcza się opłatę na konto PZBad:
Santander Bank Polska
46 1090 1014 0000 0001 0795 0017
Wniosek spełniający powyższe warunki musi być rozpatrzony w terminie przewidzianym w
kodeksie postępowania administracyjnego.

