
 

  Karta zgłoszenia  
 

XXI  OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA  
RADCÓW PRAWNYCH I APLIKANTÓW  

 W TENISIE  
 

  Gdynia 25– 28 sierpnia 2022 r. 
Imię:          

Nazwisko:          

Adres do korespondencji:          

Adres e-mail:          

Telefon kontaktowy:         

Nr Pesel:       

Radca prawny …………….   Aplikant radcowski …………… 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w:         

Osoba spoza samorządu …………………… 

        
Oświadczam, że jestem radcą prawnym, aplikantem radcowskim, osobą spoza 
samorządu deklaruję swój udział w turnieju i akceptuję warunki określone w 
ogłoszeniu o turnieju  . 
     
 

Opłatę za udział w Mistrzostwach, w wysokości 490 zł. uiszczono:  
- 356 zł na konto Arki Gdynia  w Bank Pekao SA 79 1240 1239 1111 0010 1918 5719  
z dopiskiem: „Turniej tenisa radców prawnych Gdynia 2022”  w dniu ……..……………..,  (Arka - 
będzie wystawiała faktury na pisemne życzenie wpłacających w ciągu 7 dni od wpłaty na konto 
Arki e-mail: biuro@ktarka.pl ), 
 
- 134 zł na konto Fundacji Radców Prawnych „Subsidio venire” w BGŻ BNP Paribas  
20 1750 0012 0000 0000 3860 3027 z dopiskiem: „Turniej tenisa radców prawnych Gdynia 
2022” w dniu……………………………….. (faktury będą wystawiane na pisemne życzenie 
wpłacających w ciągu 7 dni od wpłaty na konto Fundacji e-mail: sito@kirp.pl).    
  
Koszt udziału osób kibicujących korzystających z cateringu wynosi - 60 zł za każdy dzień 
cateringu i 60 zł za kolację przy muzyce kończącą Mistrzostwa 
Właściwą kwotę wpłacono na konto Fundacji Radców Prawnych „Subsidio venire” w BGŻ BNP 
Paribas 20 1750 0012 0000 0000 3860 3027 z dopiskiem: „Turniej tenisa radców prawnych 
Gdynia 2022 osoba kibicująca” w dniu……………………………….. (faktury będą wystawiane na 
pisemne życzenie wpłacających w ciągu 7 dni od wpłaty na konto Fundacji e-mail: sito@kirp.pl).    
 

W celu zapewnienia realizacji Pani/Pana praw, przed wyrażeniem zgody prosimy o 
zapoznanie się z informacjami zawartymi w „Informacji o przetwarzaniu danych”. 

 
……………………………………………………. 
Data, miejscowość i podpis zgłaszającego. 
 

Kartę wraz z dowodami wpłat należy przesłać do: 
Fundacja Radców Prawnych „Subsidio venire” 

dla Pani Joanny Sito 
Al. Ujazdowskie 18 lok. 4, 00-478 Warszawa 

Tel. 22/300 86 40 

mailto:sito@kirp.pl


e-mail: sito@kirp.pl 
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