Warszawa 23.06.2021

POWOŁANIE
Polski Związek Orientacji Sportowej powołuje na obóz kondycyjny i techniczny do
Zieleńca w dniach 24.07-08.08.2021 następujących zawodników i trenerów kadry narodowej :
Zawodnicy:
1. Nyga Julia
UKS Kometa Gliwice
2. Niebielski Bartosz
UKS Falenica Warszawa
3. Kielak Hubert
UKS Falenica Warszawa
4. Hyla Damian
UKS Kometa Gliwice
5. Szaturska Aleksandra
BKS Wataha Warszawa
Rezerwa na własny koszt:
1. Filip Janowski
KOS Warszawa
2. Krzysztof Wroniak
Stowarzyszenie Team 360
Trenerzy:
1. Jan Cegiełka

KU AZS WAT Warszawa

Przyjazd na miejsce zakwaterowania w Zieleńcu Ośrodek Hanka Relax & Spa, Zieleniec
17, 57-340 Duszniki-Zdrój w sobotę 24.07.2021 pomiędzy godziną 12:00-14:00. Godzina
14:30 obiad i pierwszy trening o godzinie 16:30.
Wyjazd w dniu 08.08.2021 o godzinie 12:00, po porannym treningu.
W trakcie obozu uczestnicy maja zapewnione zakwaterowanie, trzy posiłki dziennie, dwa
razy pranie rzeczy oraz dwa razy wejście do sauny.
Zawodnicy zobowiązani są posiadać
- ważny dokument tożsamości,
- aktualne badania lekarskie,
- sprzęt startowy, rower, części zapasowe, mapnik, kompas,
- maseczki na twarz i rękawiczki jednorazowe
Koszty:
- dojazd na miejsce zbiórki i powrót do miejsca zamieszkania pokrywa zawodnik lub
macierzysty klub
- zawodnicy lub kluby wnoszą dopłatę w kwocie:
300 złotych od zawodnika kadra A: Julia Nyga i Bartosz Niebielski.
600 złotych od zawodnika kadra B i C: Kielak Hubert, Hyla Damian, Szaturska Aleksandra.
Dopłatę do wyjazdu od każdego uczestnika należy koniecznie wpłacić przelewem na konto
PZOS: PEKAO SA o/Warszawa 09 1240 6218 1111 0000 4619 0314 z dopiskiem – imię i
nazwisko dopłata obóz w Zieleńcu, w nieprzekraczalnym terminie do 16.07.2021.
W przypadku braku wpływu w tym terminie dopłaty za obóz na miejsce powołanych
zawodników zostaną wstawieni zawodnicy z rezerwy jadący na własny koszt w 100 %.
Wówczas będą musieli wpłacić wymagane dopłaty w dniu 18.07.2021 na konto PZOS.
Potwierdzenie wyjazdu należy wysłać do 02.07.2021 na adres: jcmtbo@gmail.com
Trener
/-/ Jan Cegiełka

