MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI
Al. Jana Pawła II 78/015, 31-571 Kraków, tel. 796-018-608
w w w . le k k o a t le t y k a . n e t . p l , e - m a i l: k o z la . p l@ in t e r ia . p l
konto: Pekao S.A. 67124047191111000051832160

KLUBY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Małopolski Związek Lekkiej Atletyki pragnie przekazać informację dotyczącą zgrupowania
MZLA w Spale.
Ilość uczestników: do 12 zawodników. Ilość trenerów: 3 trenerów.
Termin zgrupowania: 27.12–31.12.2019 (4,5 dnia – od obiadu do obiadu).
Miejsce zgrupowania: COS OPO Spała, Al. Prezydenta I. Mościckiego 6, 97-215 Inowłódz
www.spala.cos.pl, T: 447242346
Dojazd: parking przy supermarkecie LIDL, al. Jana Pawła II 78 – 27.12. – godz. 09.00
Rozpoczęcie zgrupowania: 12.00 COS OPO Spała (od obiadu).
Zakończenie zgrupowania: 12.00 COS OPO Spała (po obiedzie).
Powrót na miejsce 31.12 – Kraków około godz. 16.30
Zawodnik winien być ubezpieczony od NNW przez Klub Sportowy, którego jest reprezentantem.
Miejsce pobytu: Centralny Ośrodek Sportu,
Warunki bytowe: pokoje 2 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym.
Do zajęć należy posiadać odpowiednią ilość sprzętu sportowego oraz strój kąpielowy.
Dopłata zawodnika do zgrupowania szkoleniowego zgodnie z listą powołań.
Koszt transportu wynosi: 60zł
Zawodnik na zgrupowaniu musi posiadać zgodę rodziców (zawodnicy niepełnoletni - nowy
druk na 2019 rok) Oświadczenie PZLA – Zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych
osobowych, legitymację szkolną, 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 135 zł za każdy dzień absencji – płatne
przelewem na konto MZLA.
Zawodnik potwierdza uczestnictwo oraz dokonuje dopłaty do zgrupowania szkoleniowego w
Muszynie zgodnie z ustaleniami w macierzystym Klubie.
Pisemne potwierdzenie Klubu o udziale zawodników w zgrupowaniu należy przesłać pocztą
elektroniczną na adres kozla.pl@interia.pl do dnia 27.11.2019 roku.
Dopłata płatna przez kluby przelewem do dnia 06.12.2019roku.
MZLA - Pekao S.A. 67124047191111000051832160.
Z pozdrowieniami Mariusz Paś

