
Piłkarska Liga Football Arena Business League FORMULARZ 

ZGŁOSZENIOWY – JESIEŃ 2017 (październik 2017 – styczeń 2018) 
 
 
 
PEŁNA NAZWA FIRMY LUB DRUŻYNY  

 
 
 
ADRES FIRMY LUB ZGŁASZAJĄCEGO  

 
ulica: 

 
miejscowość: 

 
kod pocztowy: 

 
NIP: 

 
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ (W IMIENIU FIRMY, REPREZENTANT DRUŻYNY)  

 
 
 
TELEFON ZGŁASZAJĄCEGO ADRES E-MAIL ZGŁASZAJĄCEGO 

  

  

NR DOWODU OSOBISTEGO ZGŁASZAJĄCEGO NR PESEL ZGŁASZAJĄCEGO 
  

  
 

Zgłaszam drużynę do rozgrywek organizowanych przez organizatora rozgrywek: 
 
Football Arena s.c. Justyna Wawrzoła, Bartek Ława, Al. Wojska Polskiego 246, 71-256 Szczecin (Football Arena) 

NIP  852-258-37-66, REGON  320949417  
 
Koszt uczestnictwa: 2999,00 złotych netto plus vat (dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 

zero groszy) 
 

Warunkiem uczestnictwa w „Piłkarskiej  Lidze Football Arena Business League” jest dokonanie wpłaty 

na konto: 

ING BANK ŚLĄSKI  89 10501559 0091 4750 5177 
 
Zgłaszający jest zobowiązany w szczególności do:  
- dokonania wpłaty za udział w na podany w formularzu numer konta;  
- zapoznania się i stosowania do regulaminu rozgrywek;  
- dostarczenie listy zgłoszonej drużyny będącej aneksem nr 1 do niniejszego zgłoszenia.  
Zgłoszenie do rozgrywek stanowi podstawę do wystawienia przez organizatora faktury Vat bez podpisu w pełnej 

wysokości. 
 

Oświadczam, że jestem osobą upoważnioną do zgłoszenia drużyny do rozgrywek w imieniu firmy lub sponsora. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z 

treścią oferty Football Arena Business League określającej zakres świadczenia organizatora rozgrywek stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego 

zgłoszenia, niniejszą kartą zgłoszeniową będącą umową Stron oraz w regulaminie Football Business League, które zostały mi doręczone i z którymi się 

zapoznałem i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Jednocześnie zobowiązuję się do uregulowania należności. Upoważniam organizatora rozgrywek, 

Football Arena do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Football Arena .w celu 

informowania mnie o ofercie firmy zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. 133 poz. 833 wraz z późniejszymi 

zmianami). 
 

Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie moich  
danych i wizerunku przez przezFootball Arena., dla celów  
reklamowych, promocyjnych i marketingowych zgodnie z  
Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  
osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi  
zmianami).  

............................................................................................................  
Data, podpis oraz pieczątka osoby upoważnionej do zgłoszenia drużyny 



Data i podpis organizatora rozgrywek 
 

…........................................................................................................................................ 


