
 

 

KRS 0000374218 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
Wydział Gospodarczy XIV 

Let’s Move Sp. z o.o. 
26-600 Radom, ul. Świętojańska 4/44 

www.letsmove.pl 

NIP: 948-25-77-954 
Regon: 142751704 

Kapitał zakładowy: 25 000 zł 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

LIGA PIŁKI NOŻNEJ - PAKIET 2013 
 

........................................................................................................................................................................ 
                                                                                   pełna nazwa firmy ( do wystawienia faktury ) 

…....................................            ................................................................................................................ 
NIP                                                                             adres firmy ( ulica, miasto, kod ) 

…...................................................................................................................................................................... 
imię̨ i nazwisko osoby zgłaszającej w imieniu firmy 

…..............................................................                  .................................................................................. 
telefon kontaktowy zgłaszającego                            adres e-mail zgłaszającego 

 

Zgłaszam drużynę̨ 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 (dalej Organizator) 

 

Nazwa rozgrywek 
 

Cena 

LIGA LET’S MOVE piłka nożna 
 

2050 zł netto / 2390 zł*netto  

*Pakiet roczny + stroje 

 KWOTA DO ZAPŁATY: 
 Kwota netto …………..  zł 
 Kwota brutto …………….zł 
 słownie: ............................................ 
 …..................................................... 
 ….................................................. zł 
 

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

 

Zgłaszający zobowiązany jest w szczególności do: 

● Dokonania pełnej wpłaty za rozgrywki w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszego formularza zgłoszeniowego, 
ale nie później niż̇ 2 dni przed rozpoczęciem Rozgrywek na podany w niniejszym zgłoszeniu numeru konta, chyba, że 
ustalono indywidualne warunki w formie aneksu do niniejszego zgłoszenia. 

● Dostarczenie listy uczestników zgłoszonej drużyny będącej aneksem do niniejszego zgłoszenia. 

● Zapoznania się̨ i stosowania się̨ i stosowania regulaminu rozgrywek. Zgłoszenie do rozgrywek stanowi podstawę̨ do 
wystawienia przez Organizatora faktury VAT. Faktura zostanie wystawiony w ciągu 7 dni od daty wpłaty lub wpływu 
pieniędzy na konto Organizatora. Nie przystąpienie do rozgrywek, rezygnacja z rozgrywek w trakcie nie zwalnia 
zgłaszającego od konieczności uregulowania należności za rozgrywki. 

 

Oświadczam, że jestem osobą upoważnioną̨ do zgłoszenia drużyny do rozgrywek w imieniu firmy. Oświadczam, że 
zapoznałem się̨ z treścią̨ zasad przystąpienia i udziału w rozgrywkach zawartymi w niniejszej karcie zgłoszeniowej ( umowie) 
oraz regulaminie i zobowiązuje się̨ do ich przestrzegania. Zobowiązuje się̨ do uregulowania należności za rozgrywki. 

Upoważniam firmę do wystawienia faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 

Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych w celu informowania mnie o ofercie Let’s Move Sp. z o. o.( 
Organizatora) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z 
późn. zmianami), wyrażającemu zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo, dostępu do treści swoich 
danych , prawo ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia. 

 

........................................................................... 
Pieczątka i podpis osoby upoważnionej do zgłoszenia drużyny 

Wypełnioną kartę̨ prosimy o wysłanie na adres 

e-mail: biuro@letsmove.pl 

 


