
 
ANKIETA – OFERTA 

NA STANOWISKO TRENERA KADRY WOJEWÓDZKIEJ:  
- Dziewcząt ur. w 2005 r.* 
- Chłopców ur. w 2004 r.*  

* niepotrzebne skreślić 
 

 
1. Imię i nazwisko …………………………….…………………………………….…… wiek (lata) ……………………………. 

 
2. Uprawnienia trenerskie (poziom 1, 2 lub 3) ………………. rok uzyskania uprawnień …..………………… 
 
3. Kategoria i numer licencji trenerskiej: ….………………………………………………………………………………… 

 
4. Wykształcenie (szkoła, uczelnia): ……….....……………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Przebieg pracy zawodowej (z ostatnich 3 lat): ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. Przebieg pracy w zakresie piłki ręcznej: 

 

a. klubowej młodzieżowej ……………………………………………………………………………………………………. 
 
……………….………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

b. kadr wojewódzkich ………….……………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.   Największe osiągnięcia związane z piłką ręczną: ……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

8. Aktualne miejsce zatrudnienia (szkoła, klub, inne): ………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 
9. Dyspozycyjność – możliwość godzenia dotychczasowego zajęcia z pracą na stanowisku trenera  

 
kadry wojewódzkiej: ……………………………………………………………………………………….......................... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  
10. Znajomość danego rocznika KW: …………………………………………………………………………………………….. 

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

11. Imienna propozycja trenera asystenta: ….……………………………………………………………….………………. 
 
innych współpracowników: …..………………………………………………………………………………………………… 
 

12. Adres do korespondencji ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tel.: …………………………………………… Adres e-mail: …………………………………………………………………….. 
 

13. Inne uwagi i informacje mogące mieć wpływ na decyzję komisji konkursowej: ………………………… 

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

14. Niniejszym zobowiązuję się, że w związku z wykonywaniem czynności Trenera Kadry 
Wojewódzkiej będę bezwarunkowo i bez żadnych wyjątków przestrzegał postanowień statutu 
Warszawsko – Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej oraz wszelkich regulaminów, w tym w 
szczególności Regulaminu Kadry Wojewódzkiej, oraz uchwał i decyzji wydanych przez 
Warszawsko – Mazowiecki Związek Piłki Ręcznej (lub jego właściwe komisje). 

15. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Warszawsko – Mazowiecki 
Związek Piłki Ręcznej w celu i w zakresie niezbędnym w procesie rekrutacji na stanowisko 
Trenera Kadry Wojewódzkiej, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych). 

 
 
 
 
 

Miejsce: ………………………………………. Data: ……………………………..Podpis: ……………………………………………….. 


