FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
DO LIGI FIRM RZESZÓW
Pełna nazwa firmy (do faktury):

Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas!

Adres firmy (ulica, miejscowość, kod pocztowy):

Liga Firm Rzeszów

NIP firmy:

tel: +48 786 140 833
mail: biuro@ligafirm.rzeszow.pl

ODWIEDŹ NAS NA:
www.ligafirm.rzeszow.pl

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej
drużynę w imieniu firmy
(reprezentant drużyny):

Telefon komórkowy
zgłaszającego:

Adres e-mail zgłaszającego:

Telefon zgłaszającego:

POLUB NAS NA FACEBOOK:
www.facebook.com/ligafirmrzeszow

OGLĄDAJ NAS NA ŻYWO:

Zgłaszam drużynę do rozgrywek organizowanych przez firmę
LF Rzeszów Arkadiusz Szydełko

Kanał YouTube: Liga Firm Rzeszow

Organizatorem rozgrywek jest:
LF Rzeszów
Arkadiusz Szydełko
36-017 Błędowa Tyczyńska,
Wola Rafałowska 202a
tel. 786 140 833

Dyscyplina - edycja

Zaznacz
wybraną
opcje:

Cena netto edycji

Futsal – edycja XI

□

3100pln netto

NIP 8133725947

Siatkówka – edycja XI

□

3100pln netto

Zapisy trwają do: informacja w ofercie.
Początek sezonu: informacja w ofercie.
ŁĄCZNIE KWOTA NETTO DO ZAPŁATY: ……………………………………… PLN
Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach jest dokonanie pełnej zapłaty do 14 dni po zgłoszeniu drużyny do rozgrywek
na konto: PKO Bank Polski SA, nr rachunku: 03 1020 4405 0000 2202 0541 4463
Zgłaszający zobowiązany jest w szczególności do: a. Dokonania pełnej wpłaty za wybrane opcje na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury VAT w terminie 14 dni po jej otrzymaniu (w tytule FV: Organizacja eventu); b. Dostarczenie listy uczestników zgłoszonej
drużyny będącej aneksem do niniejszego zgłoszenia – Lista uczestników LFR; c) Zapoznania się i stosowania regulaminu rozgrywek
– Regulamin Futsal / Siatkówka LFR. Zgłoszenie do rozgrywek ma formę umowy cywilno-prawnej i stanowi podstawę do
wystawienia przez organizatora faktury VAT bez podpisu w pełnej wysokości za wybrane opcje. Przystępując do rozgrywek, zgłaszający
deklaruje się do aktywnego uczestnictwa w trakcie trwania całej edycji. Nie ma możliwości wycofania drużyny, w trakcie sezonu.

Oświadczam, że jestem osobą upoważnioną do zgłoszenia drużyny do rozgrywek w imieniu firmy. Oświadczam, że
zapoznałem/łam się z treścią zasad przystąpienia i udziału w rozgrywkach zawartych w niniejszej karcie zgłoszeniowej
(umowie) i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Jednocześnie zobowiązuję się do uregulowania należności.
Upoważniam organizatora rozgrywek, firmę LF Rzeszów Arkadiusz Szydełko do:
a. Wykorzystania nazwy i logotypu Firmy na potrzeby realizacji usługi; b. wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Wypełnioną i zeskanowaną kartę prosimy
wysłać mailem na adres:
biuro@ligafirm.rzeszow.pl

Dzień: 1. Futsal: śr / czw 2. Siatkówka: wt / pt

……………………………………………………………………………
Data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do zgłoszenia drużyny

Preferowana godz. (18:00-21.00)

