Warszawa, dnia 12.01.2020 r.

Zawodnicy Kadry Narodowej Seniorów
w zapasach w stylu klasycznym

Polski Związek Zapaśniczy powołuje zawodników KNS w zapasach w stylu klasycznym na
obowiązkowe okresowe badania lekarskie do Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w
Warszawie.
Prosimy, aby zawodnicy byli na czczo i mieli ze sobą kubeczek z moczem do badania ogólnego
oraz strój sportowy ze względu na badanie w Gabinecie Diagnostyki Funkcjonalnej.
Należy zgłosić się w dniu badania o godz. 8.30 do COMS Warszawa: Centrum Medycyny
Klinicznej i Doświadczalnej ul. Żwirki i Wigury 63 A, 02- 091 Warszawa.
21.01.2021 r.
1. Klimek Dawid – Śląsk Wrocław
2. Szewczuk Mateusz – Unia Racibórz
3. Bednarz Patryk – Olimpijczyk Radom
4. Zaharczuk Maksym – AZS AWF Warszawa
5. Dybka Michał – PTC Pabianice
6. Szymonowicz Szymon – Cement Gryf Chełm
7. Chudzik Piotr – Olimpijczyk Radom
8. Kurniczak Gerard – Sobieski Poznań
9. Piątek Przemysław – Olimpijczyk Radom
10. Kański Wojciech – Olimpijczyk Radom

Przychodnia mieści się w budynku Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie na poziomie -1F; z głównego
wejścia do Szpitala, od strony ulicy Pawińskiego, można dostać się tam windami (w holu po prawej stronie) lub
schodami (w holu na wprost wejścia).
Podczas wejścia do szpitala mierzona jest temperatura ciała osób wchodzących. Osoby z podwyższoną
temperaturą, nie są wpuszczane do budynku.
Do pomieszczeń COMS wpuszczane są jedynie osoby umówione na badania.
Zawodnikowi niepełnoletniemu może towarzyszyć tylko jeden opiekun, dodatkowe osoby towarzyszące nie
zostaną wpuszczone na teren COMS.
Na terenie COMS obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania nosa i ust.
Wszystkie osoby obowiązuje dezynfekcja rąk po wejściu na teren COMS.

W przypadku braku możliwości uczestnictwa w badaniach prosimy o niezwłoczne
powiadomienie biura PZZ o zaistniałej sytuacji: e-mail pzz@pzz.org.pl lub telefon (22) 624 81
11.
Przysługuje zwrot kosztów podróży zgodnie z obowiązującym regulaminem zwrotu kosztów
podróży uchwalonym przez Zarząd PZZ (bez kosztów diety).

Z poważaniem,

