KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
„AKCJA REKRUTACJA” do Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego
A. Dane do celów ewidencyjnych (w tym dane adresowe miejsca zamieszkania)
Nazwisko

Pierwsze imię

Nazwisko rodowe (kobiety)

Wojskowa Komenda Uzupełnień (dane do kontaktu)

Data urodzenia (dzień – miesiąc – rok)

Miejsce urodzenia

Adres e-mail

Imię ojca

PESEL

Telefon kontaktowy

Dane adresowe miejsca zamieszkania
Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Poczta

Województwo

B. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Poczta

Województwo

C. Najlepsze wyniki sportowe*
Nazwa Imprezy Sportowej

WYNIK I KONKURENCJA **

Data uzyskania wyniku

*Do punktacji liczą się trzy najlepsze osiągnięcia z LAT 2021, 2020, 2019; jeśli zawodnik zdobył więcej niż jeden medal w konkurencji
indywidualnej/drużynowej/ sztafecie na tych samych zawodach, do punktacji liczy się tylko wynik najlepszy (przykład zawodnik zdobywający w pływaniu
złoto na 100m, srebro na 50m oraz brąz na 200m stylem dowolnym indywidualnie na Mistrzostwach Polski ma zaliczony tylko złoty medal indywidualnie do
punktacji z danego roku).
**Należy podać konkurencję. Jeśli w zawodnik zdobył wyniki w dwóch różnych konkurencjach na jednej imprezie mistrzowskiej w danym roku - dla
przykładu indywidualnie oraz w drużynie/sztafecie – liczą się oba wyniki.
- punktacja ze sztafet/drużyn stanowi 75%
- punktacja z konkurencji nieolimpijskich (w przypadku sportów olimpijskich) stanowi 50%
Do rozmowy kwalifikacyjnej zaproszonych zostanie maximum 50 osób z czego 30 zostanie zakwalifikowana na szkolenie. O zaproszeniu na rozmowę
kwalifikacyjną kandydaci zostaną poinformowani na wskazany adres e-mail.

D. Oświadczenie
Oświadczam, że dane podane we wniosku oraz załączonego do niego CV są zgodne ze stanem faktycznym i zobowiązuje się do
poinformowania Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego o każdej ich zmianie.
Data

Podpis osoby zainteresowanej

E. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na szkolenie wojskowe 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

Data

Podpis osoby zainteresowanej

WYPEŁNIA KOORDYNATOR DYSCYPLINY

lp.

PUNKTY – WYNIKI SPORTOWE

złoto

srebro

brąz

U

1.

Medaliści Igrzysk Olimpijskich

12

11

10

3

2.

Medaliści Mistrzostw Świata Seniorów

8

7

6

3.

Medaliści Mistrzostw Europy Seniorów lub Mistrzostw Świata
Młodzieżowców/Juniorów
Medaliści Mistrzostw Polski Seniorów lub Mistrzostw Europy
Młodzieżowców/Juniorów

6

5

4

3

2

1

4.

otrzymane

SUMA PUNKTÓW ZA WYNIKI SPORTOWE
PUNKTACJA DODATKOWA

punktacja

5.

Uzupełnienie konkurencji, kategorii, drużyn, sztafet.

0-2

6.

Promocja i kształtowanie wizerunku Wojska Polskiego.

0-2

7.

Wiek i możliwości rozwoju.

0-3

8.

Dodatkowe punkty za reprezentowanie dyscypliny preferowanych przez CISM.

9.

Rozmowa kwalifikacyjna.

10.

Absolwent klasy mundurowej.

11.

Wykształcenie, umiejętności, kursy.

3
0-10
3
0-3

SUMA PUNKTÓW DODATKOWYCH
SUMA RAZEM

otrzymane

