
Certyfikat wypożyczenia 
zawodnika siatkówki plażowej 

WZPS w Lublinie 

 

 

NUMER CERTYFIKATU:  

 

1. Dane zawodnika, który podlega wypożyczeniu: 

 

NAZWISKO I IMIĘ / IMIONA:  
 

DATA I MIEJSCE URODZENIA:  
 

NR PESEL:            
 

NR LICENCJI ZAWODNIKA PIŁKI SIATKOWEJ: 
(ZGODNIE Z SYSTEMEM OSEK PZPS) 

 

 

2. Klub źródłowy – macierzysty (przekazujący zawodnika): 

Przez klub źródłowy (macierzysty) rozumie się klub posiadający ważną licencję zawodnika piłki siatkowej w 
rozgrywkach halowych zarejestrowaną w Systemie OSEK PZPS (nie jest to Certyfikat zawodnika piłki siatkowej). 
 

PEŁNA NAZWA KLUBU*:  

 

ULICA:  
 

KOD POCZTOWY I POCZTA:  
 

MACIERZYSTY WZPS (OZPS):  

 

3. Klub docelowy (pozyskujący zawodnika): 

 

PEŁNA NAZWA KLUBU*:  

 

ULICA:  
 

KOD POCZTOWY I POCZTA:  
 

MACIERZYSTY WZPS (OZPS):  

 

4. Okres wypożyczenia: 

 

OD DNIA:   –   –     r.  (FORMAT DATY: DD-MM-RRRR) 
 

DO DNIA:   –   –     r.  włącznie. 

- - - 
* Pełna nazwa klubu zgodnie z wpisem do właściwego rejestru: Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji klubów 
 sportowych prowadzonej przez gminę. 



5. Oświadczenie o punktach do klasyfikacji w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego: 

My niżej podpisani oświadczamy, że jesteśmy upoważnieni odpowiednio do reprezentowania klubów, 
o których mowa powyżej (w pkt. 2 i 3) oraz wyrażamy zgodę i jesteśmy świadomi, że punkty do 
klasyfikacji w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego z tytułu wypożyczenia ww. zawodnika, którego 
dotyczy niniejszy certyfikat, zostaną naliczone na rzecz klubu: 
 

PEŁNA NAZWA KLUBU:  

 

Klub docelowy (pozyskujący zawodnika)  Klub źródłowy (przekazujący zawodnika) 

Miejscowość i data  Miejscowość i data 

Pieczęć Klubu pozyskującego  Pieczęć Klubu przekazującego 

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do 
reprezentowania klubu pozyskującego  

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do 
reprezentowania klubu przekazującego 

 
6. Akceptacja wypożyczenia ze strony właściwych WZPS: 

Warunkiem udziału w zawodach jest zaakceptowanie wypożyczenia przez WZPS (OZPS). 
 

Jeżeli wypożyczenie następuje w obrębie klubów zrzeszonych w ramach WZPS w Lublinie – wymagana jest 
tylko i wyłącznie akceptacja ze strony WZPS w Lublinie. 
Jeżeli wypożyczenie następuje pomiędzy klubami zrzeszonymi w różnych WZPS-ach (OZPS-ach) – wymagana 
jest bezwzględnie akceptacja obu zainteresowanych WZPS-ów (OZPS-ów). 
 

WZPS w Lublinie  Macierzysty WZPS (OZPS) zawodnika 

Miejscowość i data  Miejscowość i data 

Pieczęć WZPS w Lublinie  Pieczęć WZPS (OZPS) 

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do 
zaakceptowania wypożyczenia ze strony WZPS Lublin  

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do 
zaakceptowania wypożyczenia ze strony WZPS (OZPS) 

 
 

Niniejszy Certyfikat upoważnia do udziału tylko i wyłącznie w młodzieżowych rozgrywkach siatkówki plażowej. 
 


