ZGRUPOWANIE I ZAWODY ZAGRANICZNE
SENIORZY, STYL WOLNY
17.06.2018 – 06.07.2018
Tbilisi (Gruzja)

Polski Związek Zapaśniczy powołuje na zgrupowanie i zawody zagraniczne w m. Tbilisi:
OSOBY TOWARZYSZĄCE:
L. p.
Nazwisko i imię
1.
2.
3.

Abdusalamov Yusup
Yusupov Zalimkhan
Kołek Radosław

Funkcja

Uwagi

Trener/kierownik
Trener
Fizjoterapeuta

Podróż indywidualna

SKŁAD ZAWODNIKÓW:
L.p. Kat. wag

Nazwisko i imię

1.
2.

Bieńkowski Krzysztof

3.

Baran Robert
Shmuliai Viktar
Sokalski Andrzej
Baranowski Zbigniew
Marcinkiewicz Radosław
Jezierzański Sebastian
Kościółek Kamil

Gadzhiev Magomedmurad

4.
5.
6.
7.
8.
9.
*

Klub
AKS Białogard
AKS Madej Wrestling
Piotrków Trybunalski
LKS Ceramik Krotoszyn
LKS Mazowsze Teresin
ZKS Slavia Ruda Śląska
AKS Białogard
LKS Orzeł Namysłów
LKS Dąb Brzeźnica Rudnik
ZKS Stal Rzeszów

Uwagi

Podróż indywidualna

Zbiórka w dniu 17.06.2018 w Warszawie (Lotnisko im. Fryderyka Chopina) do godziny
20:30. Powrót do Polski w dniu 06.07.2018.

Szczegóły przelotu:
17.06.2018

LO 723 wylot z Warszawy o godzinie 22:30 (w Tbilisi o godzinie 04:00 w dniu 18.06.2018);

06.07.2018

LO 724 wylot z Tbilisi o godzinie 04:50 (w Warszawie o godzinie 06:35).

W przypadku braku możliwości uczestnictwa w zgrupowaniu i zawodach prosimy o tym
niezwłocznie powiadomić biuro PZZ na e-mail: POL@unitedworldwrestling.org lub tel. (22) 624
81 11, 624 01 69.
Zawodnik zobowiązany jest posiadać aktualne badania lekarskie oraz paszport ważny
minimum 180 dni licząc od dnia zakończenia podróży.
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Przysługuje zwrot kosztów podróży (PKP II kl. posp. lub PKS) na podstawie załączonego
biletu (bez kosztów diety i dojazdów) przesłanego zgodnie z obowiązującymi przepisami do biura
PZZ w Warszawie w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia zakończenia akcji.

WJAZD I POBYT
Obywatele Polscy, bez względu na cel podróży, mogą wjechać do Gruzji w ruchu bezwizowym
oraz przebywać do 365 dni. W ciągu tego okresu muszą opuścić terytorium Gruzji, przy czym
kolejny ich wjazd rozpoczyna nowy okres 365 dni w ruchu bezwizowym. Polacy nie podlegają
również w Gruzji obowiązkowi meldunkowemu.
Obywatele Polscy mogą przekraczać granicę zarówno na paszporcie, jak i dowodzie osobistym.
Rekomendujemy jednak, oprócz dowodu osobistego, posiadanie ze sobą paszportu, ponieważ
większość gruzińskich urzędów oraz punktów usługowych uznaje wyłącznie paszport, jako
dokument potwierdzający tożsamość. Radzimy także podczas podróżowania po Gruzji
przechowywać dowód osobisty i paszport w różnych miejscach.
W przypadku kradzieży/zagubienia jednego z dokumentów, będzie możliwy powrót z Gruzji do
Polski na drugim dokumencie. Taką możliwość daje jednak wyłącznie lot bezpośredni do Polski
lub z przesiadką na terytorium Unii Europejskiej.
http://msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/profile_krajow/gruzja
W przypadku kontuzji/wypadku w czasie zgrupowania/zawodów proszę o:
1. natychmiastowy kontakt z ERGO Hestia: +48 22 522 29 90 lub +48 22 232 29 90.
2. zbieranie pełnej dokumentacji m.in.
- zaświadczenia;
- faktury;
- dane placówki, w której została udzielona pomoc medyczna (nazwa, adres, numer telefonu,
adres e-mail);
- dane lekarza, który udzielił pierwszej pomocy medycznej (imię, nazwisko, adres, numer
telefonu, adres e-mail);
- dane świadków zdarzenia;
3. natychmiastowe powiadomienie biura PZZ o zaistniałym zdarzeniu.
Wszystkim osobom wyjeżdżającym do Unii Europejskiej zalecamy posiadanie karty EKUZ
(Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego). Szczegóły dostępne na stronie Narodowego
Funduszu Zdrowia: http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jakwyrobic-karte-ekuz/ . Kartę n
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