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Załącznik nr 3 
 do Regulaminu Programu kariery dwutorowej  

 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 

W przypadku przyjęcia mnie 
nazwisko  

imię  
wydział  

kierunek studiów  
rok studiów  

nr albumu  
do Programu zobowiązuję się do reprezentowania Uniwersytetu, również w ramach klubu Uniwersytetu AZS 
UMK Toruń, podczas rywalizacji akademickiej, w szczególności organizowanej przez Fédération Internationale du 
Sport Universitaire (FISU, International University Sports Federation) European University Sports Association 
(EUSA); Akademicki Związek Sportowy (AZS) oraz innych zawodach i rozgrywkach akademickich lub klasyfikacjach 
akademickich. 
 

____ – ____ – 20____________________________ 
 data i czytelny podpis studenta/studentki 

OŚWIADCZENIE KLUBU SPORTOWEGO 
W przypadku przyjęcia w/w zawodnika do Programu w imieniu klubu sportowego  

nazwa klubu sportowego  

przynależność klubu do 
związku sportowego 

 

nr licencji klubowej  

oświadczamy, iż znany nam jest Regulamin Programu kariery dwutorowej student-sportowiec oraz oświadczamy, 
iż akceptujemy Regulamin Programu, ponad to zobowiązujemy się do: 
1. udzielenia zgody Uczestnikowi Programu do reprezentowania Uniwersytetu, również w ramach klubu 

Uniwersytetu AZS UMK Toruń, podczas rywalizacji akademickiej, w szczególności organizowanej przez 
Fédération Internationale du Sport Universitaire (FISU, International University Sports Federation) European 
University Sports Association (EUSA); Akademicki Związek Sportowy (AZS) oraz innych zawodach i 
rozgrywkach akademickich lub klasyfikacjach akademickich, o ile Uczestnik Programu zostanie powołany 
przez Uniwersytet, do reprezentacji uczelni z zastrzeżeniem sytuacji określonych w punkcie 3; 

2. w przypadku, w którym podczas zawodów organizowanych przez inne podmioty będzie prowadzona 
klasyfikacja akademicka zgłoszenie Uczestnika Programu do tej klasyfikacji jako studenta Uniwersytetu; 

3. Klub sportowy może odmówić zgody na reprezentację Uniwersytetu przez Uczestnika Programu w 
rywalizacji akademickiej opisanej w punkcie 1, w przypadku kolizji terminów wynikających z: 

3.1.1.  powołania Uczestnika Programu do reprezentacji Polski i jego występów w barwach narodowych 
lub udziału w zgrupowaniach, obozach, konsultacjach, badaniach reprezentacji Polski, 

3.1.2. rozgrywek ligowych, ze szczególnym uwzględnieniem fazy play-off oraz bezpośredniej walki o 
najwyższe lokaty w lidze (miejsca 1–5) lub rozgrywek o utrzymanie w lidze,  

3.1.3. potwierdzonej przez lekarza sportowego kontuzji zawodnika. 
 
 
 
 

____________________________ 
 pieczęć klubu  

 
 
 
 

____ – ____ – 20_____________________________________________ 
 data i czytelny podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji klubu 

  


