Wznawiamy zajęcia w Szkółce Tenisa
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Od 1 lutego wznawiamy zajęcia w Szkółce Tenisa. Niestety, zgodnie z obowiązującym prawem, w zajęciach
uczestniczyć mogą WYŁĄCZNIE DZIECI POSIADAJĄCE LICENCJĘ ZAWODNICZĄ POLSKIEGO ZWIĄZKU
TENISOWEGO.
Aby dziecko zdobyło taką licencję, niezbędna jest pomoc i zaangażowanie Rodziców. Dlatego prosimy wszystkich
Rodziców, aby niezwłocznie przystąpili do wyrobienia swojemu dziecku ww. licencji.

Licencja Tenis 10 – dla dzieci do 10 roku życia jest bezpłatna (rocznik 2011 i młodsze).
Formularz
rejestracyjny: https://tenis10.pl/rejestracja/ (https://tenis10.pl/rejestracja/)
oraz krótki poradnik
(/fileadmin/repozytorium/GOS/Aktualnosci/Poradnik-jak-zalozyc-licencje-Tenis-10-PZT-skonwertowany-3.pdf)
Dzieci z rocznika 2010 i starsze wykupują licencję w cenie około 100 zł na rok.
Formularz rejestracyjny: https://portal.pzt.pl/Notification.aspx (https://portal.pzt.pl/Notification.aspx)

Uwaga! Tylko licencja daje prawo uczestnictwa w zajęciach!Numer uzyskanej licencji prosimy przesłać na adres email f.braczek@pawlowice.pl (mailto:f.braczek@pawlowice.pl).
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Serwisy Gminy Pawłowice
Urząd Gminy Pawłowice (http://www.pawlowice.pl/)
Gminny Ośrodek Sportu (/)
Gminny Zespół Komunalny (http://www.gzk.pawlowice.pl/)
Gminny Ośrodek Kultury (http://www.kultura.pawlowice.pl/)
Gminna Biblioteka Publiczna (http://www.biblioteka.pawlowice.pl/)
Gminny Zespół Oświaty (http://www.oswiata.pawlowice.pl/)
Ośrodek Pomocy Społecznej (http://www.ops.pawlowice.pl/)
Wodociągi Pawłowice (http://www.wodociagi.pawlowice.pl/)

Kontakt
Gminny Ośrodek Sportu
ul. Sportowa 14
43-250 Pawłowice
gos@pawlowice.pl (mailto:gos@pawlowice.pl)
tel./fax 32 4724 215
Centrum Multidyscyplinarne
(lodowisko, wrotkarnia):
tel. 32 4724 215 wew. 230
> FORMULARZ KONTAKTOWY (/kontakt/)
Klauzula informacyjna (RODO)
(/fileadmin/repozytorium/GOS/regulaminy_i_formularze/KLAUZULA_INFORMACYJNA_GOS.pdf)
(/fileadmin/repozytorium/Urzad_Gminy/zalaczniki/klauzula_informacyjna.pdf)Informacja o nagrywaniu rozmów
telefonicznych (/fileadmin/repozytorium/GOS/regulaminy_i_formularze/Informacja_o_nagrywaniu_rozmow_tel.pdf)
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