Le kkoatle tyczny Klub Sportowy

VECTRA WŁOCŁAWEK

Komunikat organizacyjny nr 1

53. PZLA Mistrzostwa Polski U18 Włocławek 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kierownictwo: Polski Związek Lekkiej Atletyki
Organizator: Lekkoatletyczny Klub Sportowy VECTRA
Termin: 28 - 30.07.2021r.
Miejsce: stadion Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku, ul. Leśna 53A
Program zawodów: wg regulaminu PZLA 2021 www.pzla.pl
Warunki uczestnictwa: wg regulaminu PZLA 2021 www.pzla.pl
Zasady finansowania: koszty organizacji zawodów ponosi organizator i PZLA, koszty
osobowe uczestniczące kluby.
8. Zakwaterowanie i wyżywienie: zamówienia na zakwaterowanie i wyżywienie należy
składać na adres : rezerwacja@wloclawek2021.pl w terminie do dnia 18.07.2021r.
na drukach wg załączonego wzoru. Noclegi można zamawiać w trzech kategoriach:
• Internaty, bursy z pełnym wyżywieniem w kwocie 120,00 zł za osobę/ dobę
• hotele z pełnym wyżywieniem w kwocie 150,00 zł za osobę / dobę
• hotele o podwyższonym standardzie z pełnym wyżywieniem w kwocie 170,00 zł za
osobę / dobę
Ilość miejsc noclegowych w gestii organizatora jest ograniczona. Decyduje kolejność
złożonych zamówień.
Po przesłaniu zamówienia organizator odeśle potwierdzenie wraz z informacją o
wysokości kosztów, którą należy przelać na konto LKS VECTRA
Nr konta bankowego 78 1240 3389 1111 0000 3009 9122
(w tytule przelewu proszę wpisac pobyt 53.PZLA MP U18 i nazwa klubu)
Kontakt do koordynatora zakwaterowania i wyżywienia: Mateusz Nowakowski - 726 364 100
9. Zgłoszenia imienne zawodników: Obowiązuje wyłącznie System STARTER PZLA. Imienne
zgłoszenia uprawnionych zawodników przesyłają WZLA w nieprzekraczalnym terminie
do 16.07.2021 do godziny 17:00. Zgłoszenie do konkurencji jest równoznaczne ze
skreślenia z pozostałych nieuprawnionych konkurencji.
10. Biuro zawodów (weryfikacja, wydawanie numerów startowych, rozliczenia kosztów)
Kryta pływalnia DELFIN, al. Chopina 10 - godziny pracy:
• 27. lipca ( wtorek) w godz. 15:00 – 20:00
• 28. lipca (środa) w godz. 8:00 – 13:00
• 29. lipca ( czwartek) w godz. 8:00-12:00
• 30. lipca ( piątek) w godz. 9:00-12:00
Kontakt do kierownika biura zawodów: Marzena Siemińska - 608 404 663
11. Bieżące informacje na: https://www.facebook.com/53pzla.wloclawek2021/
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Druk zamówienia noclegów i wyżywienia

53. PZLA Mistrzostwa Polski U18 Włocławek 2021
Wybór kategorii hotelu
Kategoria hotelu

Koszt noclegu z pełnym wyżywieniem

Bursy, Internaty

120,00 zł

Hotele **

150,00 zł

Hotele ***

170,00 zł

Proszę zaznaczyć X

Zakwaterowanie (proszę wpisać ilość)
27/28.07. wtorek / środa

zawodnicy
K

28/29.07. środa / czwartek

trenerzy

M

K

zawodnicy

M

K

trenerzy

M

K

M

29/30.07. czwartek / piątek

zawodnicy
K

M

trenerzy
K

M

Wyżywienie (proszę wpisać ilość)
27.07. wtorek
kolacja

28.07. środa
śniadanie

obiad

29.07. czwartek
kolacja

śniadanie

obiad

30.07. piątek
kolacja

śniadanie

obiad

kolacja

Transport (rezerwacja parkingu)
Zaznacz właściwe

autokar

bus

auto osobowe

PKP/PKS

Dane płatnika do faktur
Nazwa z NIP

Adres

Pieczątka zamawiającego

Podpis i pieczątka upoważnionego
przedstawiciela klubu zgodnie z KRS

Zamówienia na zakwaterowanie i wyżywienie należy przesłać na adres: rezerwacja@wloclawek2021.pl
Uwaga: Ilość miejsc noclegowych w gestii organizatora jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

