
 

 

WARSAW CUP 2020 
Dodatkowe informacje 

 
Wszystkie informacje szczegółowe zamieszczone są w komunikacie międzynarodowym  
w języku angielskim. Poniżej kilka najważniejszych informacji dla polskich uczestników  

 
 

 

1. ZGŁOSZENIA: 
 

Zgłoszenia dokonujemy na stronie https://tpss.eu/login.asp w nieprzekraczalnym terminie 
do 15 listopada 2020 do godziny 23:59, lub po osiągnięciu limitu 250 zawodników  
na każdy dzień zawodów.  
 
 

2. OPŁATA STARTOWA: 
 

Opłata startowa wynosi 100 zł za zawodnika. Płatność przelewem na konto w terminie 5 
dni od rejestracji.  

Opłaty startowe zostaną w całości zwrócone, jeśli zawody zostaną odwołane z powodu 
COVID-19.  

W przypadku jeśli zgłoszony w systemie zawodnik nie pojawi się na wadze, opłata 
startowa nie zostanie zwrócona. 

Dane do przelewu: 

Klub Sportowy Tebek 
    ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa 
  BZ WBK I O/Warszawa 85 1090 1014 0000 0001 2999 0916 
    z dopiskiem „opłata startowa, nazwa klubu” 
 
Opłata startowa płatna gotówka podczas rejestracji wynosi 200 zł za zawodnika. 

Każda zmiana kategorii wagowej po zamknięciu zgłoszeń kosztuje dodatkowo 100 zł. 

 
3. ZALECENIA COVID-19 

Wejście na teren obiektu będzie możliwe tylko dla uczestników posiadających 
przepustki. Jeden przedstawiciel klubu będzie mógł wejść do pokoju rejestracyjnego. 
Maska na usta i nos jest obowiązkowa dla każdego zawodnika podczas ważenia. Zaleca 
się stosowanie maski na usta i nos podczas przebywania w miejscu zawodów. Zaleca się 
również zachowanie odległości 2 metrów. Łączna liczba wszystkich uczestników nie 
przekroczy 500. Impreza może zostać odwołana, jeśli sytuacja epidemiologiczna się 
pogorszy. Szczegółowe instrukcje zostaną przesłane do zarejestrowanych klubów przed 
zawodami. 
 
 



 
 

4. FAKTURY VAT 
 
W celu otrzymania faktury VAT proszę o informację mailem wraz z danymi do faktury 
i potwierdzeniem przelewu na adres impos@konto.pl 
 

5. WYŻYWIENIE i ZAKWATEROWANIE 
 
Informacje odnośnie wyżywienia i zakwaterowania dostępne będą na stronie  
 

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 
Kluby są zobowiązane do ubezpieczenia swoich zawodników. Uważa się, że wszyscy 
zawodnicy uczestniczą w zawodach na własne ryzyko. Polski Związek Taekwondo i 
organizator nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, kontuzje 
lub straty. Rejestrując się Klub bierze odpowiedzialność za wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego zgodnie z rzeczywistymi danymi i za zgodą opiekunów prawnych 
(niepełnoletnich uczestników) oraz akceptuje regulamin zawodów. Każdy uczestnik 
zgadza się wraz z rejestracją, że jego imię, nazwisko, grupa wiekowa, kraj, klub i 
miejsce są publikowane na listach wyników online i / lub w formie drukowanej. 
Rejestrując się, wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w 
postaci zdjęcia lub materiału filmowego i / lub ich nazwiska w relacjach pojawiających 
się w mediach w trakcie lub po turnieju. 

 
   
 

www.warsawcup.com 

 
 
   



Deklaracja odpowiedzialności / prywatności Warsaw Cup 2020 

 

Potwierdzam, że wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własne ryzyko. 
Potwierdzam, że Polski Związek Taekwondo i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za 
jakiekolwiek szkody, kontuzje lub straty. Potwierdzam, że wszyscy zawodnicy są 
ubezpieczeni. Osoby niepełnoletnie biorą udział w tym turnieju za zgodą rodziców / prawnych 
opiekunów. Każdy uczestnik zgadza się wraz z rejestracją, że jego imię, nazwisko, grupa 
wiekowa, kraj, klub i miejsce są publikowane na listach wyników online i / lub w formie 
drukowanej. Rejestrując się, wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku 
w postaci zdjęcia lub materiału filmowego i / lub ich nazwiska w relacjach pojawiających się 
w mediach w trakcie lub po turnieju. Osoba odpowiedzialna za rejestrację członków klubu 
posiada zgodę na publikację wizerunku każdego uczestnika od jego prawnego opiekuna. 
   

 

 
…………………………………………….…………...  ……………………………………………………….…….. 

nazwa klubu      podpis kierownika drużyny 
 

 
 

Warszawa, 27.11.2020     
 


