Warszawa, dnia 18.01.2020 r.

Kluby Zapaśnicze

W związku z planem szkolenia KNJ styl wolny w 2021 roku, Polski Związek Zapaśniczy
powołuje n/w trenerów i zawodników na zgrupowanie szkoleniowe w terminie 24.01-7.02.2021
roku w MILICZU.
Udział w zgrupowaniu musi być świadomą i dobrowolną decyzją należącą do każdego
zawodnika z osobna, a w przypadku osób niepełnoletnich również do rodzica lub prawnego
opiekuna i nie zostaje odgórnie narzucona przez Związek.
Każdy powinien przekazać na piśmie oświadczenie o dobrowolnym i świadomym udziale w
zajęciach treningowych, a w przypadku osób nieletnich oświadczenie to powinno być podpisane
przez ich rodziców lub prawnych opiekunów.
Polski Związek Zapaśniczy i przedstawiciele Ośrodka dokonają wszelkich niezbędnych
starań, aby pobyt zawodników był bezpieczny.
Zwracamy się z prośbą o OBOWIĄZKOWE potwierdzenie uczestnictwa w zgrupowaniu do biura
PZZ w Warszawie, tel./fax. (48-22) 624 81 11, e-mail: pzz@pzz.org.pl.
Kadra szkoleniowa
Nazwisko i Imię

Funkcja

Sobieraj Adam

Trener

Data przyjazdu

Data wyjazdu

Ilość dni

24.01

7.02

15

Zawodnicy:
Nazwisko i Imię / Klub

Korbus Damian
ZKS Koszalin
Mytkowski Dominik
ZKS Koszalin
Sołtys Bartosz
WKS Śląsk Milicz
Krupiński Krystian
Orzeł Namysłów

Data przyjazdu

Data wyjazdu

Ilość dni

24.01.2021

7.02.2021

15

24.01.2021

7.02.2021

15

24.01.2021

7.02.2021

15

24.01.2021

7.02.2021

15

Zgrupowanie szkoleniowe odbędzie się w dniach 24.01-7.02.2021 roku. ul. Tadeusza
Kościuszki 2, 56-300 Milicz.
Przyjazd na zgrupowanie szkoleniowe w dniu 24.01 2021 roku o godz. 16.00 Wyjazd ze
zgrupowania w dniu 7.02.2021 roku po obiedzie.
Wszyscy zawodnicy muszą obowiązkowo posiadać aktualne badania sportowo-lekarskie.
Pełnienie funkcji Kierownika zgrupowania powierza się trenerowi Abdusalamov Yusup
tel.531 010 014
Przysługuje zwrot kosztów podróży zawodnikom powołanym w ramach programu KNJ,
delegacji służbowej zgodnie z obowiązującymi regulaminami PZZ zwrotów kosztów podróży (bez
kosztów diety i dojazdów).
Bilety PKP lub PKS zgodnie z obowiązującymi przepisami należy przesłać do biura PZZ
w Warszawie w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia zakończenia akcji.
Brak informacji o nieuczestniczeniu zawodnika w zgrupowaniu jest jednoznaczne z
potwierdzeniem jego udziału w tym zgrupowaniu.
Z poważaniem,

