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Kraków 2016.05.21

KOMUNIKAT 15/2017
dotyczy : udziału w zgrupowaniu Kadry Wojewódzkiej Młodzików i Juniorów młodszych
Międzyzdroje 2017
Krakowski Okręgowy Związek Tenisa w Krakowie uprzejmie informuje, że zgodnie z planem
szkolenia na 2017 rok organizuje obóz letni nad morzem w okresie od 03.08.2017-16.08.2017 w
Międzyzdrojach. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału (wstępne zapisy ) w obozie do dnia
29.05.2017.(poniedziałek) na adres : krakowski@pzts.pl lub tel. 503-192-354 (A.Wojtas)
Pierwszeństwo udziału mają zawodnicy biorący udział w obozie kadry wojewódzkiej -zimowym w
Limanowej w lutym 2017 roku lecz w przypadku wolnych miejsc mogą być powołani też inni
zawodnicy spełniający wymogi uczestnictwa .
Ostateczna lista powołanych zawodników będzie podana 30.05.2017 (wtorek)
I.

Uczestnictwo :
1. W obozie uczestniczy
a/ 26 zawodników w kategorii młodzika i młodsi (młodzicy , żacy)
b/ 12 zawodników w kategorii juniora młodszego
c/ wymagania pozostałe:
-badanie lekarskie(ksero) – lekarz sportowy ważne na cały czas trwania obozu
zgoda rodzica na uczestnictwo w akcji druk MZSKF Kraków
-wypełniona i podpisana karta uczestnictwa w obozie
- wpłata odpłatności za obóz w terminie

II.

---

Kadra szkoleniowa
1.
2.
3.
4.

Golonka Albert
- trener
Krużel Paulina
- trener
Bąk Daniel
- trener
Karmoliński Maciej - trener

Trener koordynator – Andrzej Wojtas - trener kl. II
III.

Warunki treningowe i pobytu

Do dyspozycji uczestników są doskonałe warunki do treningów i wypoczynku :
- sala treningowa z 24 stołami wyczynowymi do tenisa stołowego Hala Sportowa
im. Andrzeja Grubby ul. Leśna 17 Międzyzdroje 50 metrów od hali sportowej
-zakwaterowanie -Dom Wczasów Dziecięcych ul. Leśna 2 Międzyzdroje
-możliwość trenowania oraz kąpieli i plażowania nad morzem
-wyżywienie (4 posiłki dziennie)
- korzystanie z zespołu boisk do gier zespołowych w pobliżu hali .
-opiekę medyczną i lekarską, która świadczona będzie przez Partnermed NZOZ w Międzyzdrojach w
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godzinach od 8.00 do 18.00. W nagłych przypadkach DWDz. gwarantuje wezwanie pogotowia lub

transport taksówką na swój koszt do Szpitala Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim.
- doświadczona trenerska i pedagogiczna kadra szkoleniowa.

IV .

Koszty : wpłaty za obóz przyjmowane będą do dnia 5.06.2017 na konto OZTS
(Numer konta jak wyżej w nagłówku pisma .
Dopłata do kosztów obozu 14 dni wyżywienie i zakwaterowanie wynosi
a/ kadra wojewódzka młodzików
- 500 zł
b/ kadra wojewódzka juniorzy młodsi (kadeci) – 400 zł

Pozostałe koszty pokrywa MZSKF Kraków w tym ubezpieczenie NW w wysokości 910 zł KWM oraz
810 KW J. młodszy na osobę (bez transportu )
V.

Transport
Wyjazd wynajętym autokarem w dniu 2.08. 2017 (środa) godz. 20.30 zbiórka Parking KS
„Bronowianka” Kraków
Przyjazd do Krakowa w dniu 17.08.2017 (czwartek ok. 8.00 rano ) Parking Bronowianki
Każdy uczestnik obozu obowiązkowo wpłaca na koszt transportu autokarem - 200zł od
osoby płatne na konto KOZTS lub w dniu wyjazdu gotówką .
Uwaga: ew. dojazd we własnym zakresie nie zwalnia z wpłaty za transport gdyż jego koszt
jest policzony na każdego uczestnika biorącego udział w obozie.

VI.

Dla przypomnienia w załączeniu lista zawodników za obozie zimowym , druk zgody
rodziców oraz zgoda na dane osobowe.
Dyrektor Biura KOZTS
Andrzej Wojtas

