Bydgoszcz, dnia 10.07.2021r.

KOMUNIKAT nr 2
w sprawie organizacji zgrupowania Karpacz / Szklarska Poręba
w dniach 7-17.08.2021r.
Wyjazd na zgrupowanie w dniu 7.08. (sobota) Zawodnicy i trenerzy mają zapewnione miejsca w
autokarach zgodnie z listą w załączeniu ( w kolumnie E wskazany jest autokar, którym jedzie
uczestnik:
▪ Autokar nr 1 : Bydgoszcz – Karpacz
Kierownik autokaru: Bartosz Ksobiech
Zbiórka uczestników na parkingu Zawisza ( przed biurem KPZLA ) godz. 6:30
Wyjazd godz. 7:00
▪ Autokar nr 2: Toruń – Włocławek – Karpacz - Szklarska Poręba
Kierownik autokaru : Dariusz Wierzbicki
➢ Zbiórka uczestników na parkingu przed Halą Arena Toruń godz. 6:30
Wyjazd godz. 7:00
➢ Zbiórka uczestników na parkingu OS i R Włocławek godz. 7:30
Wyjazd godz. 8:00
▪ Powrót do domu po obiedzie w dniu 17.08(wtorek) w godzinach wieczornych.

Wymagane dokumenty.
Wszyscy zawodnicy muszą posiadać:
• aktualne orzeczenie lekarskie do uprawiania sportu w panelu STARTER
• legitymacje szkolną z peselem lub inny dowód tożsamości.
• wszyscy niepełnoletni zawodnicy pisemną zgodę rodziców na udział w zgrupowaniu ( w
załączeniu)
• oświadczenie uczestnika KWM 2021 ( tylko zawodnicy KWM/LDK)
Dopłata uczestników :
▪ 400zł ( w tym przejazd autokarem w dwie strony)
▪ 1200zł na koszt klubu ( w tym przejazd autokarem w dwie strony)
▪ dopłata uczestników na podstawie faktur przelewowych wystawionych na kluby.

Biuro Organizacyjne: 85-613 Bydgoszcz, ul. Gdańska 163,
tel.: +48 52 360 82 90, fax: +48 52 341 71 76, e-mail:office@efl.bydgoszcz.pl

Zgrupowanie sportowe jest organizowane na podstawie aktualnych wytycznych
Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji
Narodowej oraz Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Sportu dla
organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021roku oraz w związku z
przygotowaniami w ramach współzawodnictwa sportowego Polskiego Związku Lekkiej
Atletyki.
Z poważaniem

Marian Nowakowski
Koordynator ZKN
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