Bydgoszcz, 30.10.2020r.

Komunikat nr 2 w sprawie organizacji zgrupowania szkoleniowego w
Mikoszewie w dniach 7-16.11.2020r.
Kluby KPZLA
Kujawsko - Pomorski Związek Lekkiej Atletyki przesyła informacje dotyczące
organizacji zgrupowania szkoleniowego w Mikoszewie w dniach 7-16.11.2020r.
Informujemy, że w wyniku pozyskania dotacji z projektu Mały Wielki Polak, przesunęliśmy część
zawodników z ZKN i Ldk. Zaoszczędzone w ten sposób środki finansowe zostaną przekazane na
szkolenie ZKN do końca 2020r.

Harmonogram przejazdów
Wyjazd na zgrupowanie w dniu 7.11.2020r. ( sobota)

Autokar nr 1 na trasie Chełmno – Mikoszewo dla zawodników i trenerów biorących udział w
międzywojewódzkich mistrzostwach w biegach przełajowych.
Wyjazd z Chełmna bezpośrednio po zakończeniu zawodów.
Przyjazd do Mikoszewa na kolacje.

Autokar nr 2 na trasie:
godz. 8:00
godz. 9:00
godz. 10:15
godz. 14:00

Włocławek – Ośrodek Sportu i Rekreacji al. Chopina 10
Toruń - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. gen. J.Bema 23/29
Bydgoszcz – Kompleks Sportowy Zawisza ul. Gdańska 163
Przyjazd do Mikoszewa

Kluby potwierdzają rezerwacje w odpowiednim autokarze do dnia 3.11.2020r poprzez odesłanie zał.
nr 1 na adres : mar.nowakowski@wp.pl. Prosimy o wpisanie w kolumnie „autokar” miasto zbiórki (
Włocławek, Toruń, Bydgoszcz lub Chełmno).
Jest możliwość dojazdu zawodników we własnym zakresie. W takim przypadku proszę wpisać w
kolumnie „autokar” ( dojazd własny).

Biuro Organizacyjne: 85-613 Bydgoszcz, ul. Gdańska 163,
tel.: +48 52 360 82 90, fax: +48 52 341 71 76, e-mail:office@efl.bydgoszcz.pl

Wymagane dokumenty.
Wszyscy zawodnicy muszą posiadać:
• Aktualne orzeczenie lekarskie do uprawiania sportu w panelu STARTER
• Legitymacje szkolną z peselem lub inny dowód tożsamości.
• Zał. nr 2 wszyscy pełnoletni uczestnicy zgrupowania ( zawodnicy i trenerzy)
• Zał. nr 3 – wszyscy zawodnicy niepełnoletni
• Zał. nr 4 – wszyscy zawodnicy niepełnoletni
• Zał. nr 7 – wszyscy uczestnicy ( zawodnicy i trenerzy ) oświadczenie Covid 19
W załączeniu:
Zał. nr 1. Wykaz uczestników zgrupowania
Zał. nr 5. Regulamin zgrupowania
Zał. nr 6. Wytyczne w sprawie zagrożenia epidemiologicznego
Zarząd KPZLA zastrzega sobie prawo odwołania zgrupowania w przypadku zmiany aktualnych
przepisów dotyczących organizacji zgrupowań sportowych w warunkach związanych z epidemią
Covid 19.
W razie pytań jestem do Państwa dyspozycji.
Z poważaniem
Marian Nowakowski
Koordynator ZKN
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