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KLUBY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Małopolski Związek Lekkiej Atletyki pragnie przekazać informację dotyczącą zgrupowania MZLA
w Muszynie.
Ilość uczestników: do 20 zawodników. Ilość trenerów: 4 trenerów.
Termin zgrupowania: 30.01 – 11.02.2017 (12,5 dnia – od obiadu do obiadu).
Miejsce zgrupowania: OSiR Alpina Sport, ul. Uzdrowiskowa 76, 33-370 Muszyna, tel. (18)
4714181, www.alpinasport.pl
Zbiórka AWF Kraków: Parking przed halą tenisową, al. Jana Pawła II 78 – 30.01 – godz. 09.15.
Wyjazd z AWF Kraków: godzina 09.30.
Wyjazd z Tarnowa – TOSiR Hala Jaskółka, ul. Traugutta 5A: godzina 10.30.
Wyjazd z Łapanowa – Rynek: godzina 10.15.
Rozpoczęcie zgrupowania: 13.00 OSIR Alpina Sport w Muszynie (od obiadu).
Zakończenie zgrupowania: 13.00 OSIR Alpina Sport w Muszynie (po obiedzie).
Powrót (miejsce przyjazdu): 11.02 Kraków około godz. 16.30, Tarnów 15.30, Łapanów 15.45.
Miejsce pobytu: Muszyna położona jest wśród szczytów i potoków górskich, zajmuje ziemie
leżące na południu województwa małopolskiego, na pograniczu polsko-słowackim w dolinie rzeki
Poprad i dwóch jej dopływów Szczawnik i Muszynka. OSiR Alpina Sport położony jest na
wysokości około 520 m n.p.m..
Warunki bytowe: pokoje 2-3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym.
Do zajęć należy posiadać odpowiednią ilość sprzętu sportowego oraz strój kąpielowy.
Zawodnik winien być ubezpieczony od NNW przez Klub Sportowy, którego jest reprezentantem.
Dopłata zawodnika do zgrupowania szkoleniowego zgodnie z listą powołań.
Koszt transportu wynosi: 60zł (Kraków, Brzesko i Łapanów) – 50zł (Tarnów)
Zawodnik na zgrupowaniu musi posiadać zgodę rodziców (zawodnicy niepełnoletni - nowy
druk na 2017 rok), legitymację szkolną, ksero aktualnej książeczki zdrowia sportowca/
zaświadczenie (potwierdzone przez uprawnionego lekarza).
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.
W przypadku późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu bez zgody organizatora –
zawodnik wpłaca po przyjeździe lub przed wyjazdem 85 zł za każdy dzień absencji – płatne na
miejscu w Muszynie.
Zawodnik potwierdza uczestnictwo oraz dokonuje dopłaty do
szkoleniowego w Muszynie zgodnie z ustaleniami w macierzystym Klubie.

zgrupowania

Pisemne potwierdzenie Klubu o udziale zawodników w zgrupowaniu należy przesłać
pocztą elektroniczną na adres kozla.pl@interia.pl do dnia 16.01.2017 roku Dopłata płatna
przez kluby gotówką lub przelewem do dnia 16.01.2017 roku.
Brak możliwości wpłat indywidualnych na konto MZLA.
Z pozdrowieniami Grzegorz Sobczyk

