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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

LIGA PIŁKI HALOWEJ - ZIMA 2015/16 

___________________________________________________________________________ 

pełna nazwa firmy zgłaszającej (do wystawienia faktury) 

NIP: ___________, REGON: ___________, adres:__________________________________, 

e-mail:_______________. Zwana dalej Zgłaszającym. 

Reprezentowana przez: 

______________________________________________, tel.: _______________, e-mail: ______________________ 

(imię, nazwisko osoby zgłaszającej zespół w imieniu firmy) 

Zgłaszam drużynę do udziału w rozgrywkach organizowanych przez Let’s Move Sp. z o.o. z siedzibą w 

Radomiu, przy ul. Świętojańska 4/44, 26-600 Radom, NIP 948-22-75-954, (zwana dalej Organizatorem) 

 

Nazwa rozgrywek Należność 

LET’S MOVE piłka nożna 2390 zł netto/2290 -zł* netto 

* Dotyczy stałych klientów 

 
 KWOTA DO ZAPŁATY: 
 Kwota netto  ................ zł + 23% VAT 
 Kwota brutto ……………zł 
 słownie: ............................................ 
 …...................................................... 
 ….................................................. zł 

NUMER RACHUNKU: 

BRE BANK S.A. Oddział Bankowości Detalicznej MULTIBANK 61 1140 2017 0000 4102 1230 5506 

Zgłaszający zobowiązuje się w szczególności do: 

● Dokonania wpłaty pełnej kwoty należności za udział w rozgrywkach, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury 

VAT. Wpłaty należy dokonać na podany w niniejszym zgłoszeniu numeru konta, chyba, że ustalono indywidualne 

warunki w formie aneksu do niniejszego zgłoszenia.  

● Zapoznania się̨ oraz zawodników swojej drużyny z postanowieniami regulaminu rozgrywek oraz stosowania się do 

jego postanowień. W sposób szczegółowy określa on zasady rozgrywek, a w szczególności: sposób zgłoszenia firmy, 

drużyn i zawodników do udziału w rozgrywkach, kryteria warunkujące dopuszczenie w/w do udziału w rozgrywkach, 

zasady przeprowadzania meczy w ramach turnieju, sposoby rozstrzygania sporów, a także zasady odpowiedzialności 

Organizatora oraz uczestników turnieju. W/w regulamin stanowi załącznik do niniejszego zgłoszenia. Można się z nim 

również zapoznać na stronie internetowej organizatora, pod adresem: www.letsmove.pl . 

● Dostarczenia listy uczestników zgłoszonej drużyny, na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego zgłoszenia, 

nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem rozgrywek.  

 

Zgłaszający oświadcza, że: zapoznał się̨ warunkami przystąpienia i udziału w rozgrywkach zawartymi w niniejszym 

formularzu zgłoszeniowym oraz regulaminie i zobowiązuje się̨ do ich przestrzegania; upoważnia organizatora do wystawienia 

faktury VAT bez podpisu odbiorcy i przesłania jej na adres email Zgłaszającego. Osoba reprezentująca Zgłaszającego 

oświadcza, że jest należycie umocowana do występowania w jego imieniu w zakresie niniejszego zgłoszenia i zobowiązuje się 

w razie bezskuteczności swojego oświadczenia (działania bez lub z przekroczeniem umocowania) w tym zakresie do pokrycia 

strat, jakie z tego tytułu poniósł Organizator, a w szczególności do zapłaty całości należności za udział w turnieju.  

Organizator i Zgłaszający, na mocy umowy zawartej poprzez podpisanie niniejszego formularza zgłoszeniowego, 

udzielają sobie zgody na: informowanie o nawiązanej współpracy, a w szczególności o udziale drużyny Zgłaszającego w 

rozgrywkach; przesyłanie informacji handlowych, w tym reklam i ofert. Uprawnienia te muszą być wykonywane z 

poszanowaniem słusznych interesów drugiej strony, w tym w szczególności dóbr osobistych i renomy.  

 
 
__________________________________________________ 
Pieczątka i podpis osoby upoważnionej do zgłoszenia drużyny 

Wypełnioną kartę̨ należy wysłać na adres organizatora 

widoczny w stopce pisma, a jego zeskanowaną kopię na 

adres e-mail: biuro@letsmove.pl  

 

http://www.letsmove.pl/
mailto:biuro@letsmove.pl

