
Otwarte Mistrzostwa Polski Barbecue 2019  

13 – 14 Wrzesień 2019 

Polska 

 ZGŁOSZENIE ZESPOŁU 
 

Nazwa zespołu: ...…………………………………………………………………………………………...  
 

Szef: ………………………………………………… Telefon kontaktowy: ……………………………………….. 

 

Fax: …………………………………………….. ………… . Telefon kom.:………………………………………… 

 

Adres pocztowy: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Kraj: ………………………………………………… E-mail: …………………………………………………… 

 

Ilość członków zespołu: ……… Numer rejestracyjny po akcentacji zgłoszenia ……..………..* 

 

* Numer ten zostanie nadany zespołowi po zaakceptowaniu przez organizatora zgłoszenia. Będzie potrzebny w 

trakcie mistrzostw i do dokonania rezerwacji hotelu. 

 

Kategorie mistrzostw 
 
 
Wszystkie zespoły startujące w Otwartych Mistrzostwach Polski BBQ muszą przygotować 4 mięsne kategorie do 

tytułu Grand Championship: 

 

 Żeberka wieprzowe              Łopatka wieprzowa  Brisket   Kurczak       

 

 Dodatkowe kategorie mistrzostw nie wliczające sie do Grand Championship, ale z nagrodami (proszę zaznzczyć 

„x” wybraną kategorię 

 

         Sos                               Deser                           “Danie Narodowe”              

 

 

 

  Będziemy brali udział w konkursie dla publiczności. 

 

Jak długo zespół istnieje ……………… 

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

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

Ile lat staryuje w zawodach BBQ …………………………….…………………………………………………………… 

     

Jakiego rodzaju drewna używa? ……………………………………………………………………………………………… 

 

Czy potrzebny jest sprzęt BBQ  
 

BBQ sprzęt:          Tak         NIE mamy własny. 

 

   

 

  



* Organizator na prośbę zespołu może wynająć mu ekstra wyposażenie  

 

         Specjalne zamówienie ………………………………………………………………………………………… 

 

 

Informacje podróżne 
Przypuszczalna data przyjazdu:  

 

10 Wrzesień  – wtorek ………………. 

11 Wrzesień – środa ……………. 

12 Wrzesień – czwartek ……………. 

 

Ważne informacjie dla zespołów których aplikacja została przyjęta i przydzielony został numer startowy 

 

Jakiekolwiek pytania dotyczące mistrzostw, regulaminów, zakwaterowania i etc proszę kierować na 

 e-mail address: grzegorz.kazubski77gmail.com 

Telephone +48 502 198 028 

 

 

Informacje o członkach zespołu 
 

Lista członków i funkcja w zespole: 

Na podstawie tej listy zostaną wydrukowane identyfikatory uprawniające do udziału w zawodach i innych 

atrakcjach zapewnionych przez organizatora. Po zaakceptowaniu zespołu nie można dokonać zmiany w liście. 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

RODO 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aplikacji (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 (RODO)). 

          

 

Podpis Szefa zespołu                                                               Data 

 

 

Proszę odesłać do 15 ŚIERPNIA, 2019 do: 
 

      Grzegorz Kazubski 

President of Polish Grill & BBQ Association 

mob: +48 502198028 

e-mail: grzegorz.kazubski77@gmail.com 

 

mailto:bbq2014@charlotta.pl

