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MISTRZOSTWA POLSKI AZS
W LEKKIEJ ATLETYCE

Łódź, 20-21 maja 2017
Stadion AZS Łódź
ul. Lumumby 22/26, 91-404 Łódź

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 2
1. Termin i miejsce zawodów
20-21 maja 2017
Stadion AZS Łódź, ul. Lumumby 22/26, 91-404 Łódź
2. Rozpoczęcie zawodów
Otwarcie zawodów – sobota, 20 maja 2017, godz. 15:30
3. Koszt pobytu
Koszt pobytu: 105 zł/osobodoba (nocleg i wyżywienie – kolacja, obiad i śniadanie)
Istnieje możliwość wykupienia obiadów w cenie 15 zł.
Opłaty za pobyt można uiszczać gotówką w godzinach pracy biura zawodów lub na
konto:
AZS Łódź, ul. Lumumby 22/26, 91-404 Łódź
Nr konta: 26 1240 5585 1111 0000 4884 8060
Uprzejmie prosimy o wysyłanie danych do faktury na adres biuro@azs.lodz.pl.
4. Zamówienia na zakwaterowanie i wyżywienie
Aktualizacja złożonych zamówień ilościowych jest możliwa najpóźniej do dnia
10 maja 2017 na adres e-mail: biuro@azs.lodz.pl. Po tym terminie zamawiający będą
obciążeni kosztami zgodnie z ostatnim zamówieniem!
5. Zgłoszenia do zawodów
W internetowym systemie zgłoszeń na stronie www.domtel-sport.pl/zgloszenia
w okresie 4-18.05.2017. W związku z punktacją uczelni przy studentach należy wypełnić
dodatkową kolumnę z nazwą uczelni. Obowiązują klubowe numery startowe.
6. Starty poza konkursem
Istnieje możliwość startu poza konkursem w konkurencjach przewidzianych
w programie zawodów – koszt 10 zł/osobostart. Zgłoszenia PK przyjmowane są tylko w
elektronicznym systemie zgłoszeń do dnia 18.05.2017.
7. Biuro zawodów
Znajdować się będzie w siedzibie klubu AZS Łódź przy ul. Lumumby 22/26 (stadion
AZS). Godziny pracy biura:
20.05.2016 (piątek) g. 16:00-19:00
21.05.2016 (sobota) g. 11:00-13:00
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8. Weryfikacja i korekty zgłoszeń imiennych
Po zamknięciu elektronicznego systemu zgłoszeń wszelkie zmiany, korekty
i wykreślenia prosimy wysyłać na adres mailowy biuro@azs.lodz.pl.
Każdy klub ma obowiązek weryfikacji zgłoszeń w czasie pracy biura zawodów w dniu
19.05.2017 lub na adres mailowy. Wszelkie zmiany przyjmowane są do dnia 19 maja
2017 roku.
9. Projekt programu minutowego
Projekt programu minutowego zostanie opublikowany do 12 maja 2017 roku i może on
ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszeń do poszczególnych konkurencji. Ostateczny
program minutowy zostanie zamieszczony w dniu 19 maja 2017 roku.
10. Inne
W sprawach pilnych proszę o kontakt:
Aleksandra Leszczyńska 507 024 742, a.leszczynska@azs.pl
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