Kraków 02.06.2010

Ldz. 998 /2010
KOMUNIKAT NR 3 - SPORTOWE

WAKACJE - 2010

1.Komisja PZN ds. przetargów przekazuje kolejną informację w zakresie Sportowych Wakacji .
2.Całość akcji „SPORTOWE WAKCJE” odbędzie się nad morzem w miejscowości: USTRONIE MORSKIE
ADRES . 78-111 Ustronie Morskie, ul. Kolejowa 55 ; tel. 094-35-15-122, 094-35-15-377, 094-35-15-301,
kom. Pani Beata Szewczyk 501-355-905, Grażyna Płochocka 501-480-428,
3.Akcja przeprowadzona zostanie w 3 turnusach terminy i ilości / komunikat Nr 2 /
4.Całkowiny koszt pobytu jednego uczestnika / zawodnika wynosi 57,00 zł brutto / dzień x 14 dni = 798,00zł.
5. Polski Związek Narciarski pokrywa koszty pobytu każdego uczestnika w kwocie 28zł / dzień / os x 14dni = 392,00zł,
6. Pobyt trenerów, instruktorów, częściowo pokrywa PZN częściowo oferent , kierownicy na koszt oferenta.
7.Różnicę do kwoty wynegocjowanej przez PZN tj. kwotę 406,00 zł pokrywa każdy uczestnik lub przedstawiciel danego UKS-u po przybyciu na
miejsce.
8. PZN przesyła wykaz UKS-ów z podziałem na poszczególne turnusy oraz ilością przyznanych miejsc PZN ./ załącznik /
9. UKS-y, które przesłały wykazy nie potwierdzone przez przedstawicieli wojewódzkich interdyscyplinarnych stowarzyszeń kultury fizycznej,
realizujących program szkolenia wojewódzkiego, winny to uczynić do dnia 17.06.2010 i dostarczyć do PZN / fax, poczta elektroniczna , listem/
10. Każdy uczestnik „Sportowych Wakacji” winien obowiązkowo wypełnić Kartę Uczestnika i po przybyciu na miejsce przekazać ją
Kierownikowi turnusu.
11. Nie ma możliwości rezygnacji bądź redukcji przyznanych miejsc zgodnie z wykazem. Zgłoszenie uczestnika i niewykorzystanie miejsca,
powoduje wyciągnięcie konsekwencji finansowych w stosunku do danego UKS-u w postaci pełnej odpłatności za uczestnika. PZN tylko w
wyjątkowych przypadkach /choroba, kontuzja tu: zaświadczenie lekarskie / ma prawo na wniosek danego UKS-u, do wyrażenia zgody na
powołanie w to miejsce innego uczestnika. Wnioski w w/w sprawie należy składać pisemnie na adres:
Polski Związek Narciarski 30 – 313 Kraków, ul.Mieszczańska 18/3, lub e-mail office@pzn.pl lub marek.siderek@pzn.pl ,
12. PZN przypomina o obowiązku bezwzględnego ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków, wszystkich zawodników biorących udział
w akcji „Sportowe Wakacje - 2010”.
13.Każdy uczestnik „Sportowych Wakacji’ winien posiadać z sobą aktualne badania lekarskie,
14.Dojazd do miejscowości Ustronie Morskie – najlepiej pociągiem PKP. Po przyjeździe do Kołobrzegu lub Ustronia Morskiego,
organizator zapewnia przejazd BUS –em do miejsca zakwaterowania, należy wcześniej bezwzględnie powiadomić organizatora o dniu i
godz. przyjazdu / numery telefonów jak w pkt 2 .
15.Polski Związek Narciarski prosi Okręgowe Związki Narciarskie o szybkie przekazanie powyższej informacji wszystkim zainteresowanym
Uczniowskim Klubom Sportowym działającym na terenie danego OZN-u.
16. Pragniemy poinformować wszystkich trenerów i instruktorów o obowiązkowym posiadaniu przy sobie legitymacji instruktorskich lub
trenerskich uprawniających do prowadzenia zajęć treningowych oraz do obowiązkowego prowadzenia dzienników zajęć zgodnie z
programem ramowym / obowiązek ten wynika z przeprowadzonych kontroli przez Kuratorium Oświaty w latach poprzednich /.
17. Kolejne ważne informacje jeżeli takowe będą podane zostaną w komunikacie NR.4
Otrzymują:
1. OZN-y - pocztą elektroniczną, te których adresy znajdują się w bazie danych PZN
2. UKS-y / pocztą elektroniczną, te których adresy znajdują się w bazie danych PZN /
3. a/a

Z poważaniem
Za-ca Dyrektora Sportowego
Polskiego Związku Narciarskiego
MAREK

SIDEREK
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