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Kraków, 2019.05.31

Komunikat Nr 1/KW/2019
Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w
zgrupowaniach Kadry Wojewódzkiej Młodzików i młodsi . Zapisy decyduje wiek i licencja oraz
pierwszeostwo zgłoszenia (zapisu). W przypadku większej liczby zgłoszeo niż miejsc decyduje miejsce
na liście rankingowej po MP Młodzików.
a/ 14-28.07.2019 w Międzyzdrojach -14 dni - ilośd miejsc 28 zawodników
- dopłata do kosztów obozu 550 zł - płatne przelewem do 10 czerwca 2019 na konto KOZTS
- noclegi i wyżywienie- 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 „Bronowianki” 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 lub gotówka w kasie
Zgłoszenia udziału do dnia 10.06.2019 pocztą elektroniczną na adres krakowski@pzts.pl
Informacja, szczegóły, faktury telefon KOZTS 12 638 33 59 lub 503192354
b/14-21.08.2019 w Limanowej - 7 dni – ilośd miejsc 28 zawodników
- dopłata do kosztów obozu 200 zł płatne do 30 lipca 2019 na konto KOZTS
- noclegi , wyżywienie oraz sala
- dojazd na obóz we własnym zakresie ( przyjazd do godz. 17.00 14.08- wyjazd po obiedzie 21.08)
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 im. św. Jana z Kęt ul. Władysława Reymonta 3
34-600 Limanowa
Zgłoszenia udziału do dnia 30.06.2019 pocztą elektroniczną na adres krakowski@pzts.pl
W obozach mogą brad udział zawodnicy posiadający:
a/ aktualną licencję PZTS
b/ aktualne badania lekarskie – ksero proszę przesład do KOZTS
c/ podpisane oświadczenie RODO – przesład orginał do KOZTS
Informacja i szczegóły , faktury -telefon KOZTS 12 638 33 59 lub 503192354.
d/ obozy będą prowadzid doświadczeni trenerzy kadry wojewódzkiej
Wiceprezes KOZTS
Andrzej Wojtas

