
                                  
    

KARTA ZGŁOSZENIA
XII Turniej Mażoretek „PARADA 2022”

Zgłoszenia wyłącznie w formacie Word lub OpenOffice.
Nie będą przyjmowane zgłoszenia pisane odręcznie oraz w formacie pdf!

Wysłanie zgłoszenia potwierdza zapoznanie się z regulaminem turnieju 
oraz to iż wszystkie informacje zawarte w zgłoszeniu są zgodne ze stanem fatycznym.

Nazwa zespołu

dane instytucji delegującej

Nazwa placówki 

Adres

Telefon kontaktowy

NIP:

E-mail

kierownik zespołu

Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy 

E-mail

trener

Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy 

E-mail

zespół

Ilość tancerzy

Kadra

Osoby towarzyszące 
(max 3 na grupę 
jednak nie więcej niż 
5 na zespół)



                                  

Zgłoszenie prezentacji konkursowych 

lp NAZWA 
GRUPY

DYSCYPLINA:
- baton
- baton classic
- pompon
- mix
- flaga
- buława
- show

KATEGORIA  
WIEKOWA:
- mini kadetki 
- kadetki
- juniorki
- seniorki
- grand senior

LICZBA  
ZAWODNIKÓW

ZESTAWIENIE
ROCZNIKÓW
organizator może 
podzielić kategorię 
na młodsze 
i starsze.
przykład: 

2005 – 5 osób, 
2006 – 6 osób itd.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

……………………………………………………….. 
(data i podpis instruktora) 
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