ZAWODY ZAGRANICZNE
ZAPASY, STYL KLASYCZNY - SENIORZY
08.02.2019 – 11.02.2019
Zagrzeb (Chorwacja)

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

Funkcja

1.
2.
3.

Trener
Trener
Sędzia

Zawadzki Włodzimierz
Stępień Piotr
Do ustalenia

Uwagi

SKŁAD ZAWODNIKÓW:
L.p. Kat. wag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

63
63
63
72
72
72
87
87

Nazwisko i imię
Piątek Przemysław
Tracz Michał
Ersetic Dawid
Bernatek Mateusz
Kareciński Dawid
Sahakyan Gevorg
Kułynycz Arkadiusz
Michalik Tadeusz

Klub

Uwagi

RCSZ Olimpijczyk Radom
WKS Śląsk Wrocław
MKZ Unia Racibórz
AKS Piotrków Trybunalski
WKS Śląsk Wrocław
GKS Cartusia Kartuzy
RCSZ Olimpijczyk Radom
KS Sobieski Poznań

*brak tolerancji wagowej
Wyjazd na zawody w dniu 08.02.2019 – zbiórka w Warszawie o godzinie 07:45 (Port
Lotniczy im. F. Chopina). Powrót do Polski w dniu 11.02.2019.
Szczegóły lotów:
08.02.2019

LO 611

wylot z Warszawa o godz. 09:45 (w Zagrzeb o godz. 11:25);

11.02.2019

LO 612

wylot z Zagrzeb o godz. 12:05 (w Warszawa o godz. 13:40).

* osoby zainteresowane noclegiem w dniu 07.02.2019 proszę o wiadomość do dnia 24.01.2019 na adres

pol@unitedworldwrestling.org.
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.
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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
Republika Chorwacji jest państwem członkowskim Unii Europejskiej od 1 lipca 2013 r. Obywatel
polski ma prawo wjechać na terytorium Republiki Chorwacji bez wizy i zezwolenia na pobyt oraz
przebywać na terytorium Chorwacji do 3 miesięcy od daty wjazdu, jeżeli posiada ważny paszport
lub dowód osobisty. Chorwacja nie należy do strefy Schengen. Przekraczanie granicy
chorwackiej odbywa się na podstawie paszportu lub dowodu osobistego (zarówno dorośli, jak i
dzieci muszą na granicy okazać ważny dokument podróży!). W przypadku podróży samolotem
należy sprawdzić, czy wybrane linie lotnicze wymagają przedstawienia paszportu przed
wpuszczeniem na pokład, czy akceptowane są także dowody osobiste. Przy wjeździe nie ma
szczególnych wymogów dotyczących okresu ważności ww. dokumentów, jednakże nie powinien
być on krótszy, niż dozwolony okres pobytu (tj. 90 dni).
https://msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/profile_krajow/chorwacja
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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