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KLUBY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Małopolski Związek Lekkiej Atletyki pragnie przekazać informację dotyczącą zgrupowania
szkoleniowego w Zakopanem.
Ilość uczestników: do 40 zawodników. Ilość trenerów: 4 trenerów.
Termin zgrupowania: 10.11 – 20.11.2016 (10 dni).
Miejsce zgrupowania: OSRS „Palace" 7, 34-600 Zakopane, tel. 18 2017245.
Dojazd: indywidualnie – z Krakowa autokarem firmy „Szwagropol" o godzinie 15.45 lub „Majer
Bus” o godzinie 15.10 i 15.35.
Rozpoczęcie zgrupowania: 18.00 O-S-R-S „Palace".
Zakończenie zgrupowania: 13.00 O-S-R-S „Palace".
Warunki pobytu: O-S-R-S „Palace” posiada dwie sale sportowe, siłownię, odnowę biologiczną
(sauna i jacuzzi). Warunki bytowe: pokoje 3-5 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym.
Do zajęć należy posiadać odpowiednią ilość sprzętu sportowego oraz strój kąpielowy i czepek.
Zawodnik winien być ubezpieczony od NNW przez Klub Sportowy, którego jest reprezentantem.
Dopłata do zgrupowania, zgodnie z listą powołań, która zostanie zamieszczona w dniu 16.10
Zawodnik musi posiadać legitymację szkolną/studencką oraz ważną Książeczkę Zdrowia
Sportowca/zaświadczenie. Każdy zawodnik winien mieć złożone w MZLA: oświadczenie
o zgodzie na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (MZLA i PZLA) oraz zgodę
rodziców (druki dostępne na stronie - www.lekkoatletyka.net.pl).
Wyklucza się przyjazd na zgrupowanie zawodnika kontuzjowanego (niezdolność realizacji
szkolenia sportowego w trakcie zgrupowania).
Wyklucza się przyjazd i wyjazd ze zgrupowania w terminach innych od wyznaczonych bez
wcześniejszego uzgodnienia z trenerem koordynatorem. W przypadku późniejszego przyjazdu lub
wcześniejszego wyjazdu – zawodnik wpłaca po przyjeździe lub przed wyjazdem 80 zł za każdy
dzień absencji – płatne na miejscu w Zakopanem.
Pisemne potwierdzenie Klubu o udziale zawodników w zgrupowaniu należy przesłać pocztą
elektroniczną na adres kozla.pl@interia.pl do dnia 28.10.2016. Brak pisemnego potwierdzenia
w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze zgrupowania.
Dopłata do zgrupowania szkoleniowego płatna przelewem do 28.10.2016 roku na konto MZLA Pekao S.A. 67124047191111000051832160. Przelew należy wykonać z dopiskiem: Nazwa
Klubu - Dopłata - Zakopane - (nazwisko imię). Zgodnie z uchwałą Zarządu MZLA, wpłaty
dokonują
kluby
http://www.mzla.pzla.pl/dokumenty/Uchwaly-Zarzadu-MZLA-MLP2013_na_2014.pdf
Z poważaniem Grzegorz Sobczyk

