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                                                                                           Kraków 30.05.2019                                          

                                         Komunikat Nr 2/KW/2019 

Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w 

zgrupowaniach : 

            Kadry Wojewódzkiej Juniorów młodszych, Juniorów oraz Młodzieżowców 

A/ 14-28.07.2019 W Międzyzdrojach -14 dni - ilość miejsc 22 zawodników 

- dopłata do kosztów obozu 500 zł - płatne przelewem do 10 czerwca 2019 na konto KOZTS  j/w 

- noclegi ,  wyżywienie, sala  - bardzo dobre warunki 

Ośrodek Wczasowy „Delfin” Międzyzdroje pokoje 2-3-4 osobowe z łazienkami, 200 m do plaży 

morskiej, hala sportowa SP 1 Międzyzdroje -25 stołów (na stałe rozłożonych) 

- przejazdy autokar z klimatyzacją wyjazd Krakowa spod KS „Brono wianki” Kraków ok. 7.30 rano 

14.07.2019, Powrót 28.07.2019 Do Krakowa w godz. wieczornych 

- transport - płatny przelewem 240 zł /osobę do 30 06.2019 na konto KOZTS  jak w nagłówku. 

Zgłoszenia udziału do dnia 10.06.2019  -pocztą elektroniczną na adres krakowski@pzts.pl 

Informacja telefon KOZTS 12 638 33 59 lub 503192354 

B/04.08.-17.08.2019 w Krakowie- 13 dni – ilość miejsc 22 zawodników 

- dopłata do kosztów obozu 400 zł płatne do 30 lipca 2019 na konto KOZTS 

- noclegi, wyżywienie oraz sala 

- dojazd na obóz we własnym zakresie ( przyjazd do godz. 17.00 4.08 wyjazd po obiedzie 17.08) 

KS „Bronowianka” Kraków ul Zarzecze 124 A – Hotel Kaipol 

Zgłoszenia  udziału  do dnia 30.06.2019   pocztą elektroniczną  na adres krakowski@pzts.pl 

W obozach mogą brać udział zawodnicy posiadający: 

a/ aktualną licencję PZTS 

b/ aktualne badania lekarskie – ksero proszę przesłać do KOZTS 

c/ podpisane oświadczenie RODO – przesłać orginał do KOZTS 

d/ zawodnicy którzy byli w roku  ubiegłym lub aktualnym na Mistrzostwach Polski 

Informacja i szczegóły -telefon KOZTS 12 638 33 59 lub 503192354  -wystawiamy FV najpóźniej  po 

uzyskaniu danych ( NIP adres nazwa do 30 dnia każdego miesiąca wpłaty) 

                     Wiceprezes KOZTS       

                                                                                                                                                    Andrzej Wojtas 


