KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
MISTRZOSTWA KRAJOWEGO ZRZESZENIA LZS W TENISIE STOŁOWYM
Impreza dofinansowywana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
17-18.06.2022 OSTRÓDA
I. TERMIN I MIEJSCE
Zawody odbędą się w dniu 18.06.2022 w Hali Widowiskowo- Sportowej OCSIR ul. Kościuszki
22, 14-100 Ostróda
Przyjazd w dniu 17.06.2022 do ustalonych miejsc zakwaterowania weryfikacja w godzinach
16.00 - 18.00 Hala OCSIR
Zakwaterowanie:
1) Apartamenty Ostróda (Poprzednio Hotel Platinium) ul. Wyszyńskiego (przy stadionie)
2) Bursa Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Ostródzie przy
ul. Grunwaldzkiej 14
3) Ośrodek Kaczory - Czerwona Karczma 5, 14-100 Ostróda (5km od hali)
Wyżywienie:
1) śniadanie w miejscu zakwaterowania
2) Kolacja 17.06 i obiad 18.06 Hala OCSIR
II. PROGRAM MISTRZOSTW
Gry pojedyncze w kategoriach wiekowych (minutowy program zawodów podany zostanie po
otrzymaniu zgłoszeń)
PIĄTEK
16.00-18.00 - weryfikacja
godz. 18.00-19.30 kolacja OCSIR (bezpośrednio po weryfikacji)
SOBOTA
7.30-8.30 śniadanie w miejscu zakwaterowania
9.00-12.00 - rozpoczęcie gier eliminacyjnych (OCSIR)
12.00 - Uroczyste otwarcie Mistrzostw
12.30-14.00 - kontynuacja gier
14.00-16.00 - Przerwa obiadowa (OCSIR)
16.00-18.00 – gry finałowe wyłonienia miejsc
18.00 - Uroczyste zakończenie Mistrzostw; podsumowanie, dekoracja, rozdanie nagród
Orientacyjny program może ulec zmianie

III. WERYFIKACJA
Zawodnicy winni legitymować się:
• Dokumentami wymaganymi przez PZTS - licencja + aktualne badania lekarskie
• W innym przypadku - Legitymacją członkowską LZS z aktualnie opłaconymi
składkami + aktualne badania lekarskie

IV. FINANSOWANIE
Organizatorzy zabezpieczają zakwaterowanie i wyżywienie wyłącznie po złożeniu pisemnego
zamówienia przez WZ LZS/Kluby:
Zakwaterowanie i wyżywienie (Kolacja w dniu przyjazdu+noclegi ze śniadaniem):
1) Apartamenty Ostróda - Wysoki standard - (Poprzednio Hotel Platinium) ul.
Wyszyńskiego (przy stadionie)
koszt 1 os w pokoju 3 os - 110,00 zł (ze śniadaniem)
koszt 1 os w pokoju 2 os - 125,00 zł (ze śniadaniem)
2) Bursa Szkolna przy ul. Grunwaldzkiej 14 - cena 65,00 zł (ze śniadaniem)
3) Ośrodek Kaczory - cena 65,00 zł (ze śniadaniem)
Kolacja w dniu przyjazdu 17.06 na obiekcie OCSIR - 25,00 zł
Obiad w dniu 18.06 na obiekcie OCSIR - 30.00 zł
Osoby towarzyszące ponoszą koszty jak wyżej.
Decyzją Rady Głównej KZ LZS dla zawodników biorących udział w mistrzostwach
udzielone zostanie dofinansowanie w zakresie wyżywienia do kwoty 35 zł / os
W przypadku zawodników korzystających z noclegu wraz ze śniadaniem i dodatkowo
zamówioną kolacją doliczona do kosztu nocleg zostanie kwota 20 zł /os za kolację
W przypadku zgłoszonych zawodników nie korzystających z noclegu i kolacji, obiad w dniu
zawodów będzie bezpłatny.
Po złożeniu zamówienia mailem z wyszczególnieniem świadczeń należy dokonać opłaty na
przelewem na konto WMZ LZS - Bank Pekao SA : 11 1240 5598 1111 0000 5029 1272
Wpisowe w wysokoś ci 20 zł pokrywają startujące kluby, wpłacając kwotę w formie elektronicznej
na konto Krajowego Zrzeszenia LZS:
Bank Millenium S.A. nr 68 1160 2202 0000 0000 2991 3604
S. Krzyż anowskiego 46a 01-220 Warszawa
Wpłata / przelew do 16.06.2022
* Przy przelewach do KZ LZS oraz WMZ LZS, prosimy o podanie danych do faktury: nazwa
podmiotu, adres, NIP. Wpłacający jest jednocześ nie odbiorcą wymienionej faktury.
Dla zainteresowanych istnieje możliwość zakwaterowania na kolejną noc tj, z 18/19.06.2022
Prosimy w zamówieniu o podanie dokładnego zapotrzebowania tj. Ilości posiłków/noclegów
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