KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1
FINAŁU SUPERLIGI PZLA DRUŻYNOWICH MISTRZOSTW POLSKI U20
1. Kierownictwo:
Polski Związek Lekkiej Atletyki.
2. Organizator:
Klub Sportowy „Podlasie” Białystok, 15-465 Białystok, ul. Włókiennicza 4.
3. Termin i miejsce rozgrywania zawodów:
10.10.2020 r. /sobota/, godz. 11.00 Białystok, stadion BOSiR, ul Wołodyjowskiego 5.
4. Program zawodów: wg regulaminu PZLA Drużynowe Mistrzostwa Polski U20.
5. Warunki uczestnictwa:
w zawodach uczestniczą zawodnicy zgłoszeni zgodnie z regulaminem PZLA z pośród klubów,
które awansowały do Finału Superligi DMP U20 w 2020 r. Warunkiem udziału w Finale Superligi jest
terminowe zgłoszenie zespołu do dnia 5 października 2020 r. do godziny 17.00.
6. Zasady finansowania:
- koszty organizacyjne ponosi organizator, koszty osobowe uczestniczące kluby.
- obowiązuje klubowa opłata startowa, wynosząca wg regulaminu PZLA 200,00 zł, płatna
przelewem na konto: SBR 21 8769 0002 0391 6014 2000 0010 płatna do dnia 8.10.2020
7. Zakwaterowanie i wyżywienie: zamówienia na zakwaterowanie i wyżywienie należy składać
na adres email: kirejczykbial@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 5 października 2020r.
wg załączonego wzoru:
Nazwa klubu
Zakwaterowanie
9/10 X

Wyżywienie
09.X - kolacja

10.X -śniadanie

10.X - obiad

Do zamówienia prosimy dołączyć listę imienną uczestników z informacją- zawodnik, trener,
kierowca, co przyspieszy proces zakwaterowania w hotelu.
Zakwaterowanie obejmuje nocleg w hotelu/akademiku z 9/10 października, kolację 09.10.
i śniadanie 10.10. w miejscu zakwaterowania oraz obiad w miejscu rozgrywania zawodów
(na stadionie). Koszt 1 noclegu i wyżywienia ( k- ś-o) – 140,00 zł.

Po otrzymaniu zamówienia organizator odeśle informacje o wysokości opłaty, którą należy
przesłać na konto: w terminie do 08.10.2020 r. Nr konta: SBR 21 8769 0002 0391 6014 2000 0010.
Tytuł przelewu: Finał DMP U20 la + nazwa klubu).
Osoba odpowiedzialna za zakwaterowanie i wyżywienie: Kazimierz Kirejczyk: tel. 507 850 436
8. Zgłoszenia imienne do zawodów:
do dnia 5.10.2020, obowiązuje wyłącznie system STARTER PZLA.
9. Weryfikacja:
- weryfikacja na stadionie BOSiR , ul 11 Listopada 28 w dniu 09.10. w godzinach 16.00- 20.00.
- odprawa techniczna w dniu 09.10. o godz. 20.30 (godziny mogą ulec zmianie).
10. Kontakt:
- Klub Sportowy „Podlasie”, 15-465 Białystok, ul. Włókiennicza 4, NIP 9660786827.
- koordynator zawodów: Tomasz Dąbrowski, 602-720-670, email: kspodlasie@interia.eu
11. Inne informacje:
- obowiązek ubezpieczenia NNW zawodników spoczywa na zgłaszających klubach (art. 38
Ustawy o sporcie z dnia 25.06.2010r.).
- organizator zapewnia ubezpieczenie OC zawodów.
- zawodnik przystępujący do startu w zawodach oświadcza, że:
•

zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania;

•

wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku w formie rejestracji foto i video, a także
publikację i udostępnianie wizerunku w dokumentach sprawozdawczych,

•

jest zdrowy i w dniu udziału w zawodach nie ma objawów COVID-19, nie zamieszkiwał
z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną
o zakażenie w okresie 10 dni przed udziałem w zawodach.

•

został zapoznany z obowiązkiem stosowania się do wytycznych uczestnictwa w zawodach
sportowych w czasie epidemii lub zagrożenie epidemicznego COVID-19 (zachowanie
dystansu, częste mycie rąk, zasłanianie twarzy.

Program minutowy zostanie opublikowany na stronie www.pozla.eu po zamknięciu zgłoszeń.
W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem decyduje organizator.
ORGANIZATOR

