ZAWODY I ZGRUPOWANIE ZAGRANICZNE
SENIORZY, ZAPASY – STYL KLASYCZNY
16.09.2018 – 04.10.2018
Mińsk, Stajki (Białoruś)

Polski Związek Zapaśniczy powołuje na zawody i zgrupowanie zagraniczne:
OSOBY TOWARZYSZĄCE:
L. p.
Nazwisko i imię
1.

Funkcja

Uwagi

Trener/kierownik

Babayan Edgar

SKŁAD ZAWODNIKÓW:
L.p. Kat. wag
1.
2.
3.

Nazwisko i imię

Klub

63

Tracz Michał

WKS Śląsk Wrocław

72

Pacurkowski Roman

KS AZS AWF Warszawa

97

Olejniczak Marcin

KS Sobieski Poznań

SZCZEGÓŁY PODRÓŻY:
1. BABAYAN EDGAR, OLEJNICZAK MARCIN
16.09.2018
16.09.2018
04.10.2018
04.10.2018

LO 3958
LO 705
LO 706
LO 3949

wylot z Poznań o godz. 08:55 (w Warszawa o godz. 09:55);
wylot z Warszawa o godz. 11:55 (w Mińsk o godz. 14:05);
wylot z Mińsk o godz. 14:55 (w Warszawa o godz. 15:10);
wylot z Warszawa o godz. 19:35 (w Poznań o godz. 20:30).

2. TRACZ MICHAŁ
16.09.2018
16.09.2018
04.10.2018
04.10.2018

LO 3852
LO 705
LO 706
LO 3847

wylot z Wrocław o godz. 09:00 (w Warszawa o godz. 10:00);
wylot z Warszawa o godz. 11:55 (w Mińsk o godz. 14:05);
wylot z Mińsk o godz. 14:55 (w Warszawa o godz. 15:10);
wylot z Warszawa o godz. 16:30 (we Wrocław o godz. 17:25).

3. PACURKOWSKI ROMAN
16.09.2018
04.10.2018

LO 705
LO 706

wylot z Warszawa o godz. 11:55 (w Mińsk o godz. 14:05);
wylot z Mińsk o godz. 14:55 (w Warszawa o godz. 15:10).

Proszę o przybycie na lotnisko na dwie godziny przed planowaną godziną wylotu.

W przypadku braku możliwości uczestnictwa w zawodach i zgrupowaniu prosimy o tym
niezwłocznie powiadomić biuro PZZ na e-mail: POL@unitedworldwrestling.org lub tel. (22) 624
81 11, 624 01 69.
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Zawodnik zobowiązany jest posiadać aktualne badania lekarskie oraz paszport ważny
minimum 180 dni licząc od dnia zakończenia podróży.

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
Wjazd na terytorium Republiki Białorusi odbywać się może w ramach ruchu bezwizowego (szczegóły poniżej dot.
ruchu bezwizowego w Porcie Lotniczym w Mińsku oraz ruchu bezwizowego na Kanale Augustowskim i do Grodna
oraz w strefie turystyczno-rekreacyjnej „Brześć”) bądź na podstawie wiz oraz ważnych dokumentów podróży. W
przypadku osób posiadających zezwolenie na zamieszkanie na Białorusi (odpowiednik polskiej karty pobytu),
przekroczenie granicy następuje na podstawie dokumentu podróży oraz owego zezwolenia; wydawane są wizy
krótkoterminowe (jednokrotne, dwukrotne oraz wielokrotne) oraz długoterminowe (wielokrotne) uprawniające do
pobytu na okres czasu określony w wizie, lecz nie dłuższy niż 90 dni w ciągu półrocza licząc od daty pierwszego
wjazdu.
Ruch bezwizowy w Porcie Lotniczym w Mińsku
Od 27.07.2018 obywatele Polski, którzy przekraczają granicę na Lotnisku Narodowym „Mińsk”, mogą przebywać na
terenie Republiki Białorusi bez wizy przez okres 30 dni.
Okres dopuszczalnego pobytu osób, które wjechały na terytorium Republiki Białorusi przed 27.07.2018 w ramach 5
dniowego ruchu bezwizowego został automatycznie wydłużony do 30 dni.
Nowe przepisy nie obejmują posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych oraz osób przylatujących z
Federacji Rosyjskiej oraz odlatujących do Federacji Rosyjskiej przez Lotnisko Narodowe „Mińsk”.
Do okresu 30-dniowego wlicza się dzień przylotu, jak i dzień odlotu z Mińska. Liczba wjazdów nie jest ograniczona,
jednak pobyt obywateli polskich na terytorium Białorusi nie może przekraczać 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego
okresu. Liczby dni pobytu w ruchu bezwizowym oraz na podstawie wizy sumują się.

Zgodnie z art. 41 powołanej ustawy, cudzoziemcy, za wyjątkiem niektórych kategorii osób określonych w art. 45
(członkowie delegacji rządowych, dyplomaci, przedstawiciele organizacji międzynarodowych itd.), mają obowiązek
zameldowania się w terminie pięciu dni od momentu wjazdu na Białoruś w organie meldunkowym właściwym
według miejsca rzeczywistego pobytu. Organami meldunkowymi są oddziały ds. obywatelstwa i migracji przy
rejonowych wydziałach spraw wewnętrznych (milicja). Wszystkie formalności meldunkowe dla turystów wykonują
recepcje hoteli i sanatoriów oraz gospodarstwa agroturystyczne.
Jeżeli koniec terminu przypada na niedzielę lub święto państwowe, termin upływa dnia następnego. Jeżeli koniec
terminu przypada na sobotę, termin nie ulega przesunięciu (sobota jest dniem, w którym organy meldunkowe są
czynne).
W przypadku zmiany miejsca pobytu, cudzoziemcy zobowiązani są do zameldowania się w nowym miejscu.
Cudzoziemcy przebywający w celu turystycznym i podróżujący w granicach państwa białoruskiego zgodnie z
programem turystycznym, podlegają obowiązkowi jednorazowego zameldowania się na cały okres w miejscu
początkowego pobytu.
Niedopełnienie tego obowiązku grozi karą upomnienia lub karą grzywny w wysokości do 50 stawek bazowych, czyli
1225,00 BYN (około 550,00 EUR), bądź deportacją. W hotelach zameldowanie odbywa się na miejscu.
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Przekroczenie terminu pobytu będzie skutkować sankcjami karnymi, w tym deportacją i grzywną do wysokości ok.
550,00 EUR. Nie przewiduje możliwości wydania osobie chcącej przedłużyć pobyt ponad dozwolone 5 dni wizy
białoruskiej na terytorium Białorusi. W szczególnych wypadkach losowych, takich jak np. pobyt w szpitalu, możliwe
jest jedynie wydanie w Urzędzie ds. Cudzoziemców i Migracji jednokrotnej wizy wyjazdowej.

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 należy wyrobić osobiście.
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