
Ldz.  722/2009           Kraków 27.04.2009

KOMUNIKAT   NR  1.

OKRĘGOWE   ZWIĄZKI  NARCIARSKIE

Polski  ZWIAZEK Narciarski    przekazuje    informację dotyczącą„ Sportowych Wakacji „ -2009

 1. Akcja  przeprowadzona  zostanie   dla 347  osób / w tym zawodnicy  314os.  , trenerzy 30os.   oraz 3 os. 
Kierownicy poszczególnych turnusów.
 2 . Akcja przeprowadzona  zostanie wstępnie  w  3 turnusach; 

          
Wstępne terminy turnusów;

Nr turnusu Data zawodnicy / 
ilość / trenerzy  / ilość /

kierownicy turnusu 

I 28.06 -  12.07.2009 105 10 1
II 13.07 -  27.07.2009 105 10 1
III 28.07 -  11.08.2009 104 10 1

 Razem 314 30 3

Działając w imieniu PZN , dokonałem wstępnego podziału ilości osób  na Sportowe Wakacje  wg. 
konkurencji a to:
Konkurencje  alpejskie    50 zawodników  
Biegi   narciarskie  214 zawodników 
Skoki  narciarskie i kn    50 zawodników 
Razem 314    osób  +  33 trenerów / w tym 3 kier. /  =  347  osób 

1.   Pełny koszt pobytu,  oraz dokładne miejsce akcji,  podane zostanie w Komunikacie Nr 2 , po zakończeniu 
przetargu  . 

2.   Polski Związek Narciarski pokrywa  koszty pobytu każdego  uczestnika  w kwocie do 25zł / dzień / os  x 14 
dni  =  350 zł ,

3.  Różnicę do  kwoty  z wybranej oferty  / podana zostanie w Komunikacie Nr 2/  każdy uczestnik  lub 
przedstawiciel danego UKS-u  płaci na miejscu w dniu przybycia na turnus.



4.Wstępne  zgłoszenia z podaniem  turnusu i  ilości uczestników z danego UKS -u oraz konkurencji prosimy 
kierować pisemnie, fax –em  lub pocztą elektroniczną   na adres PZN do dnia 25.05.2009r. do godz. 16 00  po 
w/w terminie żadne zgłoszenia nie będą rozpatrywane. 
             Adres; PZN  ul.Mieszczańska 18/3     30 – 313 Kraków  tel. 12 – 260-99-70  do 71 

fax. 12-  269-71-12
   e-mail      office@pzn.pl     lub     marek.siderek@pzn.pl 

5. Wykazy imienne zawodników winny być zaopiniowane przez przedstawicieli wojewódzkich 
interdyscyplinarnych  stowarzyszeń kultury fizycznej, realizujących program szkolenia wojewódzkiego do 
dnia  02.06.2009.

6. Zgłoszenie uczestnika  i  niewykorzystanie miejsca, powoduje wyciągnięcie konsekwencji finansowych 
w stosunku do danego UKS-u w postaci pełnej odpłatności za zawodnika, podobnie jak to miało 
miejsce w latach ubiegłych . 

7. Przedstawiciele Komisji Sportowych PZN  do 10.06.2009  rozpatrzą   podania  i prześlą  do OZN -ów 
wykaz UKS -ów  z podaniem przyznanych im  turnusów oraz ilości uczestników. 

8. PZN  ma prawo do:
a/ przyznania danemu UKS-owi innego turnusu niż rezerwował, 
b/ zmiany ilości turnusów, terminów turnusów oraz  ilości osób w danym turnusie / po rozpatrzeniu ofert 
ośrodków, które złożyły wnioski na przeprowadzenie w/w akcji.  

9. Polski Związek Narciarski   prosi  Okręgowe Związki Narciarskie  o szybkie  przekazanie 
 powyższej informacji wszystkim zainteresowanym Uczniowskim  Klubom  Sportowym działającym na terenie 
danego OZN-u.
     

Otrzymują:
1. wszystkie OZN-y – elektronicznie  
2. Przedstawiciele komisji sportowych  PZN /  biegów,  skoków  i kn, Kon. Alp./ - elektronicznie 
3. a/a

            Z    poważaniem  
 

 Marek   Siderek
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