KARTA EGZAMINACYJNA

z

dn…………

KARTA EGZAMINACYJNA

z

dn……………

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………

Data i miejsce urodzenia:….……………………………………………………………………..

Data i miejsce urodzenia:….………………………………………………………………………….

Adres ( z kodem )……………………………………………………………………………………..

Adres ( z kodem )………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………e-mail……....………………………………………………..

……………………………………………e-mail ……………………………………………………………………

Data i miejsce poprzedniego egzaminu:……………………………………………………………….

Data i miejsce poprzedniego egzaminu:………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i gromadzenie moich danych osobowych (zgodnie z art. 37 ustawy o ochronie
danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138, 723. z późń. zm.) a także ich
wprowadzenie do systemów teleinformatycznych zgodnie z przepisami ustawy przez Polski Związek Taekwon-Do z
siedziba w Lublinie, przy ul. Milenijnej 5B.
Przyjmuję do wiadomości, iż zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie na
piśmie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i gromadzenie moich danych osobowych (zgodnie z art. 37 ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138, 723. z późń. zm.) a także ich
wprowadzenie do systemów teleinformatycznych zgodnie z przepisami ustawy przez Polski Związek Taekwon-Do z
siedziba w Lublinie, przy ul. Milenijnej 5B.
Przyjmuję do wiadomości, iż zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie na
piśmie.

Podpis opiekuna prawnego*
w przypadku osób niepełnoletnich

Podpis opiekuna prawnego*
w przypadku osób niepełnoletnich

……………………………

Posiada stopień kup:

………… ………………………………………
Podpis zdającego

Posiada stopień kup:

………………..

Zdaje na stopień kup

………………………………………

Podpis zdającego

………………..

Zdaje na stopień kup

………………...

………………………………

………………...

Egzaminator: …………………………………….

Egzaminator: …………………………………….

Saju jirugi ………………… …………..

Saju jirugi ………………… …………..

Saju makgi

………………………………

Układy : 1…..2…..3…..4…..5….6……7……8…..9…….
Techniki nożne : Ap

Yop Dollyo

Neryo
Anur. Baku.

Goro

Bandae

Saju makgi

………………………………

Układy : 1…..2…..3…..4…..5….6……7……8…..9…….
Techniki nożne : Ap Yop Dollyo Neryo Goro Bandae
Anur. Baku.

Dollyo

Dollyo

Na ziemi
Po obrocie
W wyskoku
W wyskoku 180˚

Na ziemi
Po obrocie
W wyskoku
W wyskoku 180˚
Matsogi: Sambo……… Ibo…....Ilbo.…..Ban Jaju……Jaju…...Bal Matsogi……..
Hosin sul: ……………………………………………………………………………
KYOKPA : 1…...2……..3…....4……..5.…....6……..7….....8……..9…..…10…….
Siła :………………Gibkość …………………Teoria…………………………….

Wynik egzaminu : …………………………
Wypełniamy drukowanymi literami

Matsogi: Sambo……… Ibo…....Ilbo.…..Ban Jaju……Jaju…...Bal Matsogi……..
Hosin sul:……………………………………………………………………………
KYOKPA : 1……2.…....3…....4……..5……..6….....7..…...8….....9..……10………

Siła :………………Gibkość …………………Teoria…………………………….
.

Wynik egzaminu :
Wypełniamy drukowanymi literami

………………………..

