
Jak zgłosić drużynę do udziału w Mistrzostwach: 

1. Do udziału w Mistrzostwach mogą zapisywać się drużyny (zwycięzcy eliminacji diecezjalnych 

lub zdobywcy dzikich kart) z diecezji zgłoszonych wcześniej do udziału w turnieju. Termin 

zgłaszania diecezji upływa 29 kwietnia.  

2. Aby zgłosić diecezję należy pobrać druk karty zgłoszeniowej, wypełnić go (z zastrzeżeniem z 

punktu 3 i 4) i zeskanować. W wersji elektronicznej należy przesłać go na adres poczty 

elektronicznej Mistrzostw (mistrzostwa@kolobrzeg.hub.pl). W wersji papierowej druk należy 

zabrać ze sobą do Kołobrzegu na rejestrację drużyn w dniu 26 czerwca (wraz z wypełnionymi 

zgodami rodziców / opiekunów lub oświadczeniami pełnoletnich uczestników turnieju i 

klauzulą informacyjną RODO).  

3. Uwaga! W druku zgłoszenia należy pominąć miejsce na wpisanie kodu drużyny, który zostanie 

uzupełniony przy rejestracji drużyn 26 czerwca w Kołobrzegu.  

4. W druku zgłoszenia należy określić pakiet pobytowy wybrany przez drużynę (noclegi i 

wyżywienie). Wykaz pakietów dostępny jest w grafice na tej stronie. Podane ceny pakietów to 

koszt za jedną osobę. Natomiast wpisowe to koszt za całą drużynę. Prosimy pamiętać o 

zasadzie, że liczba miejsc w pakietach I, II i III jest ograniczona i o ich dostępności decyduje 

kolejność zgłoszeń. Ceny za nocleg obejmują czas od niedzieli (popołudnia / wieczoru) do 

wtorku (rano). Natomiast pełne wyżywienie rozpoczyna się kolacją w niedzielę i kończy 

obiadem we wtorek. Wyżywienie podobnie, jak w poprzednich latach, będzie zorganizowane 

w formie cateringu.  

5. Składu drużyny zapisanego w karcie zgłoszeniowej nie można już zmieniać.  

6. Po wysłaniu maila ze skanem karty zgłoszeniowej – w informacji zwrotnej – zostanie nadany 

kod drużyny, który będzie składał się z oznaczenia kategorii wiekowej (M – ministrant, LM – 

lektor młodszy, LS – lektor starszy) i dwucyfrowej liczby porządkowej (np. LM01).  

7. Po uzyskaniu kodu drużyny należy dokonać wpłaty wpisowego i płatności za wybrane wcześniej 

pakiety. Wpłaty dokonujemy przelewem na konto bankowe: 

 

Numer: 69 1020 2791 0000 7502 0134 9737 

Diecezja Koszalińsko – Kołobrzeska  

ul. kard. Wyszyńskiego 25 

75-062 Koszalin 

 

Dla wpłaty wpisowego w tytule przelewu należy wpisać: miejscowość – kod drużyny, np. 

Kołobrzeg – LM01. 

Dla wpłaty za pakiety w tytule przelewu należy wpisać: miejscowość – kod drużyny – wybrany 

pakiet, np. Kołobrzeg – LM01 – pakiet III. 

Prosimy nie wpłacać sumy wpisowego i opłat za pakiety jednym przelewem. Należy dokonywać 

osobnych wpłat. 

 

8. Wpłat, a w związku z tym wcześniej przesłania karty zgłoszeniowej, należy dokonać do 30 maja.  

9. Po wykonaniu wszystkich tych czynności drużyna będzie w pełni zgłoszona do udziału w 

Mistrzostwach.  


