MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI
Ul. Śląska 5/1, 30-003 Kraków, tel. 507-018-608
e-mail: kozla.pl@interia.pl www.lekkoatletyka.net.pl
Kraków 20.05.2018

KLUBY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Małopolski Związek Lekkiej Atletyki pragnie przekazać informację dotyczącą zgrupowania Kadry
Województwa Małopolskiego Młodzików we Władysławowie.
Ilość uczestników: 86 zawodników. Ilość trenerów: 6 trenerów.
Termin zgrupowania: 10.08 – 22.08.2018.
Miejsce zgrupowania: Ośrodek Wypoczynkowy „Bałtyk”, 84-120 Władysławowo, ul. Spokojna 11
tel. 602-693-031, e-mail: info@baltical.pl
Zbiórka w Krakowie 10.08.2018: Dworzec Główny Kraków o godzinie 9:00 Peron V
Przejazd pociągiem Pendolino: EIP 3504
Rozpoczęcie zgrupowania: 18:30 – 10.08.2018 - OW „Bałtyk” we Władysławowie (od kolacji).
Zakończenie zgrupowania: 13.30 – 22.08.2018 - OW „Bałtyk” we Władysławowie (po obiedzie).
Powrót do Krakowa: 22.08.2018, Dworzec Główny Kraków godz. 22.12
Miejsce pobytu: Obiekt położony jest w najładniejszej dzielnicy Władysławowa – Cetniewie.
W odległości 200m od szerokiej plaży z łagodnym i bezpiecznym zejściem do morza i strzeżonym
kąpieliskiem morskim, 400m od Centralnego Ośrodka Sportu.
Warunki bytowe: Pokoje 2-4 osobowe z łazienką i balkonem.
Do zajęć należy posiadać odpowiednią ilość sprzętu sportowego oraz strój kąpielowy i czepek.
Zawodnik winien być ubezpieczony od NW przez Klub Sportowy, którego jest reprezentantem.
Dopłata zawodnika do zgrupowania szkoleniowego wynosi 660,00zł (wyższy koszt dopłaty ze
względu na przejazd Pendolino).
Zawodnik musi posiadać: ważną legitymację szkolną, licencję zawodniczą oraz ksero ważnej Książeczki
Zdrowia Sportowca/Zaświadczenia Lekarskiego, oświadczenie o zgodzie na gromadzenie i przetwarzanie
przez MZSKF danych osobowych, zgodę rodziców (druki dostępne na stronie - www.lekkoatletyka.net.pl).
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 we Władysławowie.
Zawodnik potwierdza uczestnictwo oraz dokonuje dopłaty
Władysławowie zgodnie z ustaleniami w macierzystym Klubie.
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Pisemne potwierdzenie Klubu o udziale zawodników w zgrupowaniu należy przesłać pocztą elektroniczną
na adres kozla.pl@interia.pl do dnia 30.06.2018 roku. Brak pisemnego potwierdzenia w wyznaczonym
terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze zgrupowania.
Dopłata płatna przez kluby przelewem do dnia 10.07.2018 roku.
Zgodnie z uchwałą Zarządu MZLA brak możliwości wpłat indywidualnych na konto MZLA., wpłaty dokonują
kluby http://www.mzla.pzla.pl/dokumenty/Uchwaly-Zarzadu-MZLA-MLP-2013_na_2014.pdf
Z poważaniem Mariusz Paś

