ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
PODOKRĘG SOSNOWIEC
Kolegium Sędziów Piłki Nożnej
41-200 SOSNOWIEC ul. Rzeźnicza 12
tel./fax. 032-266-58-45 tel.032-363-42-65
www.podokregsosnowiec.pl
www.ks-sosnowiec.pl
e-mail sopodokreg@interia.pl

(posiedzenia Kolegium Sędziów odbywają się w piątki w godzinach 1600 - 1800 , sprawy bieżące 1600- 1630)

Zarząd Podokręgu Sosnowiec informuje, że Kolegium Sędziów Piłki Nożnej
Podokręg Sosnowiec organizuje w I kwartale 2018 roku : „ Kurs dla kandydatów na
sędziów piłki nożnej” zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału
w kursie, szczególnie zachęcamy do udziału przedstawicieli klubów piłkarskich
działających na terenie naszego Podokręgu.

Wymagane warunki dla zakwalifikowania kandydata do udziału w „Kursie dla kandydatów na
sędziego piłki nożnej”:
1. Wiek kandydata ukończone 16 lat ( mile widziane kobiety)
- zgoda opiekuna ustawowego na udział w Kursie (dot. kandydatów poniżej 18 roku życia).
- w dniu rozpoczęcia Kursu osoba zgłaszająca się musi posiadać ukończony 16 rok życia,
ponieważ w okresie 16-18 lat osoba ta posiada status: „sędziego – kandydata”. Sędzią
próbnym może zostać osoba pełnoletnia ( po ukończenie 18 lat).
2. Wykształcenie min. średnie, należy przedłożyć dokument (kserokopię) określający poziom
wykształcenia . W wypadku kandydatów kontynuujących naukę należy przedstawić ostatni
dokument (świadectwo maturalne lub zaświadczenie o kontynuacji nauki w szkole kończącej się
maturą itp.)
3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do czynnego sędziowania, jest to warunek
dopuszczenia kandydata do egzaminu teoretycznego i sprawnościowego.
4. Złożone osobiście w siedzibie Podokręgu przez osobę zainteresowaną ankieta, zaświadczenie
kandydata o niekaralności oraz trzy podpisane zdjęcia formatu legitymacyjnego.
- wzory dokumentów dostępne poniżej / załączniki /
5. Wszelkie informacje dotyczące „Kursu...”, osobiste zapisy odbywać będą się w piątki
w godzinach od 1630 do 1730 w siedzibie Podokręgu Sosnowiec,
adres: Śląski Związek Piłki Nożnej – Podokręg Sosnowiec
ul. Rzeźnicza 12 ,
41-200 Sosnowiec, tel. 032 266 58 45.
6. Spotkanie organizacyjne połączone z pierwszym wykładem w dniu 26 STYCZNIA 2018 roku /
piątek/
o godz.17.00 na terenie STADIONU LUDOWEGO W SOSNOWCU , / sala dydaktyczna przy
sztucznym boisku/
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ANKIETA - PODANIE
KANDYDATA NA SĘDZIEGO PIŁKI NOŻNEJ
1. Imiona i nazwisko ....................................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia .........................................................................................................
3. Miejsce zamieszkania (aktualne)..............................................................................................
..........................................................................................................................................................
4. Miejsce zameldowania.............................................................................................................
.........................................................................................................................................................
5. Telefony kontaktowe ...............................................................................................................
6. E-mail………………………………………………………………………………………….
7. Wykształcenie (uczelnia lub szkoła, rok ukończenia - zawód) ................................................
.........................................................................................................................................................
8. PESEL: ………………………………………………………………………………………..
9. Krótki opis dotychczasowej działalności sportowej (piłka nożna i inne dyscypliny sportu)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
10. Przynależność do klubu sportowego – okresy (jako zawodnik lub działacz sportowy)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
11. Wzrost, waga...............................................................................................................................
12. Hobby .......................................................................................................................................
13. Czy posiadasz prawo jazdy (kategorie)? ..............................................................................
14. Czy jesteś dyspozycyjny w soboty i niedziele? ...................................................................
15. Czy miałeś konflikt z prawem? ..............................................................................................
16. Posiadane odznaczenia sportowe, państwowe i inne .........................................................
.........................................................................................................................................................
17. Stan zdrowia (przebyte choroby) ...........................................................................................
19. Dlaczego chcesz zostać sędzią piłki nożnej..............................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

......................................

........................................

miejscowość, data

czytelny podpis kandydata
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OŚWIADCZENIE KANDYDATA O NIEKARALNOŚCI

…………………………………
Imię i nazwisko kandydata na sędziego

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:

1. nie byłem karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
2. nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne ani postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
3. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z praw publicznych.

......................................
miejscowość, data

........................................

czytelny podpis kandydata

