
  
 

 
OGŁOSZENIE 

o rekrutacji do 3 – dniowego wydarzenia sportowo-edukacyjnego  
„V Ogólnopolskie Mistrzostwa Doktorantek i Doktorantów w Siatkówce Halowej” 

 

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza rekrutację do 3 – dniowego wydarzenia          
sportowo-edukacyjnego „V Ogólnopolskie Mistrzostwa Doktorantek i Doktorantów w Siatkówce Halowej”,          
realizowanego przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu           
„Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego w 2018 roku”. Wydarzenie jest            
współorganizowane przez Porozumienie Doktorantów Uczelni Wrocławskich. 

Oprócz samych rozgrywek o Mistrzostwo Polski Doktorantów w Siatkówce Halowej, odbędą się warsztaty             
z aktywnego trybu życia, profesjonalny trening siatkarski oraz konkurs wiedzy z Infografik dot. aktywności              
fizycznej i zdrowego stylu życia. 

Oferujemy bezpłatny udział w zawodach dla 42 osób (6 drużyn po 7 zawodników każda), a w tym: 
● bezpłatny udział w praktycznym szkoleniu i treningu siatkówki, 
● bezpłatny udział w warsztatach z aktywnego trybu życia i jego wpływu na zdrowie, 
● bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie podczas wydarzenia, 
● nawiązanie kontaktów z innymi aktywnymi doktorantami z wielu polskich ośrodków akademickich 

uczestniczących w wydarzeniu. 

Szczegóły i warunki rekrutacji oraz uczestnictwa zawarto w Regulaminie „V Ogólnopolskich Mistrzostw            
Doktorantek i Doktorantów w Siatkówce Halowej” 3 dniowego wydarzenia sportowo-edukacyjnego, który           
został opublikowany na stronach organizatorów. 

Termin i miejsce wydarzenia:  23 listopada  (piątek) do 25 listopada (niedziela) 2018 r., Wrocław. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 21 października 2018 r. lub do wyczerpania miejsc. 

W celu dokonania zgłoszenia prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego przez kapitana drużyny 
oraz załączenie w nim następujących skanów podpisanych dokumentów: 

● skan podpisanej akceptacji regulaminu (Załącznik nr 1 do Regulaminu), 
● skan podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2 do 

Regulaminu) 
● skan podpisanej zgody na przetwarzanie wizerunku (Załącznik nr 3 do Regulaminu). 

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest załączenie podpisanych skanów WSZYSTKICH ww. dokumentów 
we wskazanym formularzu, przez WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW. 

Ostateczne zakwalifikowanie drużyny następuje po wypełnieniu wszystkich warunków i zobowiązań          
wynikających z Regulaminu „V Ogólnopolskich Mistrzostw Doktorantek i Doktorantów w Siatkówce           
Halowej” 3 dniowego wydarzenia sportowo-edukacyjnego. 
 
 

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń i wzięcia własnego zdrowia w swoje ręce!!! 
 

 
Projekt współfinansowany ze środków MNiSW w ramach konkursu ofert         
na realizację zadania publicznego pn. „Organizowanie działań na rzecz         
rozwoju sportu akademickiego w 2018 roku”. 
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