
Walentynkowy Turniej Bowlingowy 

dla Par !!! 

14 luty 2017r. 

Godz. 16:00 do 21:00 

Zapewniamy: 

 ATRAKCYJNE nagrody  

 Turniej na cztero – torowej kręgielni. 

 Przyjazną atmosferę oraz wielką dawkę sportowych emocji. 

 Zdjęcia z turnieju na stronie centrumrekreacjioborniki.pl oraz na naszym fanpage'u. 

Przystąpienie do WALENTYNKOWEGO TURNIEJU BOWLINGOWEGO DLA PAR: 

 Warunkiem przystąpienia do Walentynkowego Turnieju Bowlingowego dla Par jest 

wysłanie na maila (bowling@pwik-oborniki.pl) lub dostarczenie do baru kręgielni 

Bowling w CRO formularza zgłoszeniowego oraz wpłacenie wpisowego. 

 Wpisowe w wysokości 40 zł / para (kobieta + mężczyzna), należy wpłacić do dnia 

12.02.2017 r. osobiście w kręgielni Bowling w CRO, po tym terminie wpisowe 

wynosi 55 zł za parę. 

 Wpisowe upoważnia do rozegrania 2 rund i pod uwagę będzie brany lepszy wynik. 

 Pary, które nie będą usatysfakcjonowane ze swojego wyniku mogą wykupić 

dodatkowe rundy w wysokości 25 zł (25 zł = 2 dodatkowe rundy). 

Walentynkowy Turniej Bowlingowy: 

 Turniej rozegrany będzie w godzinach 16-21 można wykupić dowolną liczbę rund 

liczy się najlepszy wynik pary. Można zapisywać się na dowolne godziny między  

16, a 21. Przy zgłoszeniu proszę podać godziny, w których chcą Państwo rozegrać 

swoje rundy. 

 Kule: Rozgrywki będą prowadzone kulami o różnej wadze, zawodnicy sami decydują 

o wadze kuli. 

 Termin rozegrania Walentynkowego Turnieju Bowlingowego dla Par: 14 luty 2017r. 

w godzinach 16:00 – 21:00 

 



Nagrody: 

I miejsce – Kolacja w restauracji „Kuchnia & Strych” w Obornikach o wartości 150 zł 

II miejsce – Trening personalny dla Pary w Gym & Fitness Wicherek w Obornikach o  

  wartości 100 zł 

III miejsce – Voucher na godzinny pobyt w SPA w Centrum Rekreacji Oborniki  

  o wartości 50 zł. 

Kontakt: 

Kręgielnia Bowling w Centrum Rekreacji Oborniki. 

Ul. Czarnkowska 84 

64-600 Oborniki Wlkp. 

Tel. 885-999-015 

e-mail : bowling@pwik-oborniki.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zgłoszenie drużyny do 
WALENTYNKOWEGO TURNIEJU 

BOWLINGOWEGO  

DLA PAR 

 
Nazwa drużyny: ……………………………………………………………………………… 

 

Zawodnicy: 

 

Lp

. 

 

Imię i nazwisko 

 

Numer telefonu 

 

podpis 

 

1 

   

 

2 

   

 

Oświadczamy, że wszyscy wymienieni powyżej członkowie zespołu otrzymali  

oraz zapoznali się z Regulaminem Bowlingu, Regulaminem Walentynkowego Turnieju Bowlinowgego 

dla Par, a także akceptują jego postanowienia i zobowiązują się do ich przestrzegania. 

Jednocześnie zobowiązujemy się do uiszczenia opłat za udział w turnieju na zasadach 

określonych w w/w regulaminach.  

Jednocześnie oświadczam, iż: 

1. Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo  

w Walentynkowym Turnieju Bowlingowym dla Par, organizowanym przez Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o.; 

2. Wyrażam zgodę na mój udział w badaniach ankietowych na potrzeby turnieju; 

3. Wyrażam zgodę na upowszechnienie mojego wizerunku w publikacji oraz dokumentacji 

fotograficznej Walentynkowego Turnieju Bowlingowym dla Par (zgodnie z art. 81 ust. 1 

Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. – Dz. U. 2006, nr 90, 

poz. 631); 

4. Wszystkie dane osobowe i informacje podane w niniejszym kwestionariuszu są zgodne z 

prawdą i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń 



(zgodnie z art. 233 ustawy z dn. 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny - Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553 

z późn. zm.). 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb udziału  

w Walentynkowym Turnieju Bowlingowym dla Par organizowanym przez Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o., zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku  

o Ochronie danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 ze zm.) 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA  

W związku z udziałem w Walentynkowym Turnieju Bowlingowym dla Par, organizowanym  przez 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o., oświadczam, iż przyjmuję do 

wiadomości, że:  

1. administratorem moich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

w Obornikach Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Staszica 41A, 64-600 Oborniki  

2. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 1 lub 

art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla potrzeb 

organizacji Walentynkowego Turnieju Bowlingowego dla Par; 

3. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 

brakiem możliwości uczestnictwa w Walentynkowym Turnieju Bowlingowym dla Par, 

organizowanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. 

4. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

……………………………………. 

 

……………………………………. 

 


