
 

 

Lublin, 23.08.2022 r. 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 

PZLA Mistrzostwa Polski U16 – Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego 

Lublin, 24-25 września 2022 r. 

1. Kierownictwo/Organizator: Polski Związek Lekkiej Atletyki/ Miasto Lublin 

2. Organizator: Operator zawodów: Klub Środowiskowy AZS Lublin, ul. Głęboka 31, 20-612 Lublin 

3. Termin i miejsce: 24-25.09.2022 r., Stadion LA MOSiR Bystrzyca Lublin, al. J. Piłsudskiego 22 

4. Informacje: FB: https://www.facebook.com/PZLA.U16.Mistrzostwa.Polski.2022  

5. Program zawodów: wg regulaminu PZLA 2022, www.pzla.pl 

6. Warunki uczestnictwa: wg regulaminu PZLA 2022, www.pzla.pl   

7. Zasady finansowania: koszty organizacyjne ponosi organizator, koszty osobowe ponoszą 

uczestniczące kluby 

8. Zakwaterowanie i wyżywienie: zamówienia na zakwaterowanie i wyżywienie należy składać na adres  

e-mail: jakub.kankowski@azs.lublin.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2022 r. 

(poniedziałek) do godz. 17.00 na drukach wg załączonego wzoru (zgłoszenia po terminie nie będą 

uwzględniane). Zakwaterowanie obejmuje 2 noclegi: 23/24.09, 24/25.09 

Wyżywienie: od kolacji 23.09 do obiadu 25.09 (śniadania – w poszczególnych hotelach, obiad i kolacje 

– catering na stadionie LA). Noclegi i wyżywienie można zamawiać w 2 wariantach 

 WARIANT A – hotele o podwyższonym standardzie z pełnym wyżywieniem w kwocie: 

- 200,00 zł za osobę/dobę  w pokoju 2-osobowym (liczba miejsc ograniczona) 

- 260,00 zł za osobę/dobę  w pokoju 1-osobowym (liczba miejsc ograniczona) 

 WARIANT B – hostele z pełnym wyżywieniem w kwocie: 

 - 180,00 zł za osobę/dobę  w pokoju 2-osobowym (liczba miejsc ograniczona) 

 - 220,00 zł za osobę/dobę  w pokoju 1-osobowym (liczba miejsc ograniczona) 

Po przesłaniu zamówienia organizator odeśle informację o wysokości opłaty, którą należy przesłać  

na konto KŚ AZS Lublin. Nr konta bankowego (mBank) – termin wpłat 20 września 2022 r. 

 56 1140 2004 0000 3802 7842 2331 (tytuł przelewu: MP-U16 LA + nazwa klubu) 

Koordynator zakwaterowania i wyżywienia: Jakub Kańkowski, tel. 531-925-161 

https://www.facebook.com/PZLA.U16.Mistrzostwa.Polski.2022


 

 

9. Zgłoszenia imienne zawodników: obowiązuje wyłącznie system PZLA STARTER PZLA (szczegóły  

w komunikacie organizacyjnym nr 2) 

10. Kontakt: 

 Zakwaterowanie i wyżywienie: Jakub Kańkowski, tel. 531-925-161, jakub.kankowski@azs.lublin.pl 

 Media i akredytacje: Piotr Rejmer, tel. 794-563-794, piotr.rejmer@azs.lublin.pl 

 Koordynator mistrzostw: Paweł Danielczuk, tel. 531-925-395, pawel.danielczuk@azs.lublin.pl 

 Informacje ogólne: biuro@azs.lublin.pl, tel. 81 445-67-64 

11. Biuro zawodów i weryfikacja: Stadion LA MOSiR Bystrzyca Lublin, al. J. Piłsudskiego 22, 20-407 

Lublin 

 23 września (piątek) w godz. 15.00-20.00 

 24 września (sobota) w godz. 08.30-11.30 

 25 września (niedziela) w godz. 08.30-11.30 

12. Pozostałe informacje: 

 Organizator zapewnia ubezpieczenie OC zawodów 

 Obowiązek ubezpieczenia NNW zawodników spoczywa na zgłaszających klubach  

(zgodnie z art. 38 obowiązującej Ustawy o sporcie z dnia 25.06.2010 r.) 

 Parkingi przy hotelach są dodatkowo płatne 

  

 

Koordynator PZLA MP U16 – Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego 

  Paweł Danielczuk 
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