KOMUNIKAT NR 3/2019 z dnia 18 marca 2019 – Zgrupowanie KWM
w Karpaczu
zawiera:
1/ Wiadomości ogólne.
2/ Harmonogram zgrupowania. Adres.
3/ Warunki udziału. Koszty.
4/ Zgłoszenia.
5/ Wykaz kadry szkoleniowej i wychowawczej.
6/ Obowiązujące dokumenty.
1/ Wiadomości ogólne.
a/ Z przyczyn od nas niezależnych zgrupowanie wakacyjne
odbędzie się ostatecznie w Karpaczu, a nie – jak było planowane – w
Łebie.
b/ Na prawach kadrowicza mogą w nim wziąć udział ci zawodnicy,
którzy zgłosili chęć udziału w Kadrze do dnia 23 lutego 2019 roku oraz
finaliści MP do lat 10. Za pełną odpłatnością może jechać każdy
zawodnik.
c/ Zgrupowanie w Karpaczu będzie miało charakter szkoleniowostartowy.
2/ Harmonogram zgrupowania. Adres.
Wyjazd na zgrupowanie nastąpi w dniu 29 czerwca o godz. 7,30 ze
Staniątek, a następnymi przystankami będzie Kraków i ewentualnie
Trzebinia.
Powrót nastąpi w dniu 11 lipca w godzinach popołudniowych
(wyjazd z ośrodka około godz. 10,00).
Nocleg i wyżywienie oraz zajęcia odbywać się będą o ośrodku o
nazwie: Nowa Królowa Karkonoszy, 22 58-540 Karpacz ul. Konstytucji 3
Maja.

3/ Warunki udziału. Koszty.
Warunkiem udziału w zgrupowaniu jest terminowe zgłoszenie się
oraz wpłata zadatku w wysokości 200 zł dla osób nie korzystających z
dojazdu autobusem, oraz 250 zł jeżeli dana osoba zamierza jechać
autobusem.
Obowiązywać będą następujące koszty:
Zawodnik na prawach kadrowicza
850 zł
+ ewentualny dojazd
Zawodnik za pełną odpłatnością
1.350 zł
+ ewentualny dojazd
Osoba towarzysząca
1.200 zł
+ ewentualny dojazd
Koszt autobusu w obie strony wynosi 175 zł.

Jak zwykle, koszty wymienione w tabeli obejmują: zakwaterowanie,
wyżywienie, opiekę wychowawczą, medyczną, zajęcia szachowe i
sportowe oraz wszelkie opłaty turniejowe.
Wpłat proszę dokonywać na konto UKS „Goniec” Staniątki, nr 32
8619 0006 0060 0600 1687 0002
4/ Zgłoszenia.
Zgłoszenia przyjmuję wyłącznie drogą mailową do dnia 7 kwietnia
e-mail: sturecki@onet.eu).
Po tym terminie ukaże się kolejny, ostateczny komunikat z imiennym
wykazem uczestników oraz koniecznymi oświadczeniami i załącznikami.
Jeżeli ilość zgłoszeń przekroczy wymagany limit, o statusie
zawodnika zadecyduje ranking uzyskany w turniejach (patrz komunikat
nr 2).
5/ Wykaz kadry szkoleniowej i wychowawczej.
Kierownik zgrupowania: Stanisław Turecki.
Opieka wychowawcza: Zofia Łęczek.
Szkoleniowcy: Marian Twardoń.
Pozostałe osoby nie są znane na dzień dzisiejszy i zostaną wymienione w
drugim komunikacie.

6/ Obowiązujące dokumenty.
Sygnalizuję, że będą wymagane przed zgrupowaniem:
 Skan zaświadczenia od lekarza medycyny sportowej i oryginał na
zgrupowaniu,
 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
 KARTA ZAWODIKA zawierająca zgodę opiekuna prawnego oraz
podstawowe dane osobowe, w tym o ewentualnych schorzeniach
(kartę wypełnia tylko opiekun prawny).

