ZGŁOSZENIE DRUŻYN DO ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH (SENIORÓW ORAZ DRUŻYN MŁODZIEŻOWYCH)
NA SEZON – 2021/2022 PROWADZONYCH PRZEZ BIALSKOPODLASKI ODDZIAŁ LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
1/ Nazwa klubu ............................................................................................... Dokładny adres klubu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………
2/ Klubowy adres e-mail: …….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
3/ Osoba w klubie do kontaktu (rozgrywki seniorskie): …………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….
/imię, nazwisko – telefon kontaktowy – e-mail/

Osoba w klubie do kontaktu (rozgrywki młodzieżowe): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/imię, nazwisko – telefon kontaktowy – e-mail/

4/ Adres klubowy do korespondencji …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

I. ZGŁOSZENIE do rozgrywek drużyn seniorów – imię, nazwisko trenera, nr licencji ………………………………………………………………………………………………………………………..…….………………….

Klasa Okręgowa

Wymagana liczba zawodn. młodzieżowych
w meczu (21 lat lub młodszych)
2 zawodników - obywatelstwo polskie

Minimalny wymóg licencyjny w zakresie zgłoszenia liczby drużyn
młodzieżowych do rozgrywek
2 drużyny - w tym: obowiązkowo 1 w kat. A,B,C i 1 w kat D lub E lub F

Klasa A

1 zawodnik - obywatelstwo polskie

1 drużyna

Klasa B

Nie ma wymogu

Nie ma wymogu

Liga/klasa

Dokładny adres stadionu/boiska, na którym drużyna rozgrywa mecze w roli
gospodarza

Puchar Polski

II. ZGŁOSZENIE do rozgrywek drużyn młodzieżowych.
Oznaczenie
Lp.
Poziom rozgrywek
UEFA

Roczniki w sezonie
2022/2023

1

LIGA OKRĘGOWA JUNIORÓW
STARSZYCH

A1

2004 – 2005
i młodsi

2

LIGA OKRĘGOWA JUNIORÓW
MŁODSZYCH

B1

2006 – 2007
i młodsi

3

LIGA OKRĘGOWA TRAMPKARZY
STARSZYCH

C1

2008 i młodsi

4

LIGA OKRĘGOWA TRAMPKARZY
MŁODSZYCH

C2

2009 i młodsi

5

LIGA OKRĘGOWA MŁODZIKÓW
STARSZYCH

D1

2010 i młodsi

6

LIGA OKRĘGOWA MŁODZIKÓW
MŁODSZYCH

D2

2011 i młodsi

BIAŁA PODLASKA: E1 - orlik starszy
BIAŁA PODLASKA: E2 - orlik młodszy
BIAŁA PODLASKA: F1 - żak starszy
BIAŁA PODLASKA: F2 - żak młodszy

E1
E2
F1
F2

2012 i młodsi
2013 i młodsi
2014 i młodsi
2015 i młodsi

7
8
9
10

Liczba zgłoszonych drużyn
młodzieżowych w danej kategorii

Imię, nazwisko trenera, rodzaj i nr licencji, termin ważności

SZEZON 2022/2023
Wszystkie zgłoszenia, potwierdzenia wg Regulaminu rozgrywek. TERMIN ZGŁOSZEŃ: kl. O, kl. A, kl. B – do 11.07.br.; pozostałe ligi Okręgowe młodzieżowe 08.07.2022 r.
Awanse z niższych lig/klas do lig wojewódzkich - a) wg regulaminów, b) mistrzów rozgrywek.
PROSIMY O TERMINOWE DOSTARCZENIE WYPEŁNIONEGO DRUKU MAILEM NA ADRES: pilka@bozpn.pl
UPRAWNIENIA TRENERSKIE DO POSZCZEGÓLNYCH LIG/KLAS ROZGRYWKOWYCH OBOWIĄZUJĄ WG UCHWAŁY ZARZĄDU PZPN
W sprawie licencji trenerskich - do zapoznania się na www.pzpn.pl i www.lzpn.pl
Zgłoszenia i uprawnienia zawodników młodszych do rozgrywek jak powyżej w tabelce - wg opracowanego druku/zmiana kategorii wiekowej na s. 2022/2023 - załącznik na stronie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych decydujący o celach i zakresach przetwarzanych danych jest LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w Lublinie, ul. Ignacego Rzeckiego 21, 20-637 Lublin; e-mail: lubelski@zpn.pl
2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: lubelski@zpn.pl
3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzasadniony interes administratora (Art. 6 ust. 1 lit. F Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016r.) lub przepisy prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji zadań:
• ustanowionych przez Lubelski Związek Piłki Nożnej zgodnie z Ustawą z dnia 7.04.1989r. Prawo o stowarzyszeniach, Ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ustawą z dnia 25.06.2010r. o sporcie, oraz celami i
zadaniami Statutowymi.
• W ramach przynależności członkowskiej Lubelskiego ZPN, dalej organów Lubelskiego ZPN, zawodników, trenerów, instruktorów, menedżerów ds. piłkarzy, sędziów, licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich, działaczy piłkarskich i osób
zatrudnionych w sporcie piłki nożnej.
• W celach archiwizacyjnych (na podstawie art. 7, Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.).
• W celu realizacji obowiązków podatkowych, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywania dowodów księgowych.
• W celu realizacji uzasadnionych interesów administratora.
• W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego związanego z działalnością Lubelskiego ZPN.
5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem przez osoby trzecie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom. Odbiorcą danych osobowych
mogą być wyłącznie instytucje upoważnione do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
• Polski Związek Piłki Nożnej,
• Międzynarodowe struktury piłki nożnej (UEFA, FIFA) oraz zagraniczne federacje piłkarskie,
• Firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, przewozowe, pocztowe, transportowe,
• Podmioty lecznicze,
• Podmioty zewnętrzne świadczące usługi drogą elektroniczną, realizujące usługi informatyczne, konsultingowe lub audytowe.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na czas do ustania przyczyn tego przetwarzania w tym do momentu wycofania zgody jeśli była ona przesłanką legalizującą przetwarzanie oraz w terminach wymaganych przez przepisy prawa.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych oraz prawo do przenoszenia danych.
9. W przypadku gdy podczas przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia przepisów RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jako organu nadzorczego.
10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W przypadkach wskazanego przekazania Lubelski ZPN zastosuje odpowiednie zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych
osobowych oraz umożliwia uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w druku „POTWIERDZENIE UDZIAŁU, ZGŁOSZENIE
DO ROZGRYWEK LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ na sezon 2022/2023” niezbędnych dla potrzeb organizacji rozgrywek prowadzonych przez Lubelski ZPN.

Podpisy osoby upoważnionej z klubu
................................................................................................................
(imię, nazwisko, pełniona funkcja w klubie)

…………………………………………………………………………………………….
(pieczątka klubu, data)

