ZAWODY ZAGRANICZNE
MISTRZOSTWA ŚWIATA WETERANÓW
STYL KLASYCZNY
25.09.2018 – 01.10.2018
Skopje (Macedonia)

Polski Związek Zapaśniczy powołuje na Mistrzostwa Świata Weteranów:
- SYGUŁA Marek (kandydat na sędziego międzynarodowego)

SZCZEGÓŁY PODRÓŻY
25.09.2018
01.10.2018

LO 593
LO 592

wylot z Warszawa o godz. 14:15* (w Skopje o godz. 16:20);
wylot ze Skopje o godz. 13:20 (w Warszawa o godz. 15:25).

*proszę o przybycie na lotnisko (Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie) 2 godziny przed planowanym
wylotem.

W przypadku braku możliwości uczestnictwa w 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.

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 RP nie potrzebują wiz przy pobytach nie przekraczających 90 dni (w okresie 180 dni) oraz na
przejazd tranzytem. Od 2008 r. granicę Macedonii można przekraczać na podstawie ważnego paszportu
lub dowodu osobistego (brak paszportu może jednak utrudnić załatwienie na miejscu niektórych spraw,
jak korzystanie z hoteli, wypożyczanie samochodu, korzystanie z usług bankowych, itp). Macedonia zniosła
wymóg posiadania przez obywateli UE ubezpieczenia podróżnego przy wjeździe to tego kraju. Podczas
podróży samochodem wymagana jest tzw. zielona karta. W razie jej braku istnieje możliwość wykupienia
polisy (ważnej tylko na Macedonię) na przejściu granicznym. Przy wjeździe do Macedonii na podstawie
dowodu osobistego należy żądać od macedońskiej policji granicznej stosownego blankietu, gdzie powinna
być wbita pieczątka graniczna. Macedońskie służby graniczne mogą zażądać okazania tego blankietu przy
opuszczaniu terytorium kraju. Poza tym należy mieć na względzie, że nie wszystkie państwa sąsiadujące z
Macedonią dopuszczają przekraczanie własnych granic na podstawie dowodu osobistego. Osoby nieletnie
podróżujące bez rodziców powinny mieć stosowną zgodę opiekunów prawnych na podróżowanie pod
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opieką osób trzecich. W przypadku, gdy osoba nieletnia podróżuje w towarzystwie jednego z rodziców,
wówczas powinien on mieć pisemną zgodę drugiego rodzica.
Meldunek
Jeżeli pobyt przekracza 24 godziny, należy dopełnić obowiązku meldunkowego. W przypadku noclegów
organizowanych we własnym zakresie meldunku dokonuje się w najbliższym (właściwym terytorialnie)
posterunku policji (mac. policiska stanica). Teoretycznie obowiązek meldunkowy spoczywa na osobie
goszczącej (w przypadku prywatnych wizyt). W innych sytuacjach obowiązek ten ciąży na właścicielu
hotelu, pensjonatu, kempingu lub kwatery (w ciągu 12 godzin od przybycia cudzoziemca). Jednak
konsekwencje nieposiadania meldunku spadają zwykle na cudzoziemca i są rygorystycznie penalizowane
przez macedońskie organy ścigania. Karą jest grzywna w wysokości 100-500 Euro wraz z dwuletnim
zakazem wjazdu do Macedonii.
https://polakzagranica.msz.gov.pl/Republika,Macedonii,Oficjalna,nazwa,uzywana,na,forum,organizacji%C
2%A0miedzynarodowych,Former,Yugoslav,Republic,of,Macedonia,Byla,Jugoslowianska,Republika,Maced
onii,MKD.html

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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