Komunikat nr 2
II Zjazd Studentów z Niepełnosprawnościami
Poznań 02. – 04.12.2016r.
I Integracyjne Mistrzostwa Polski Studentów z
Niepełnosprawnościami w Tenisie Stołowym.

Organizator
Miejsce

Klub Uczelniany AZS Politechniki Poznańskiej
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej
Piotrowo 4, 61-138 Poznań

Data zjazdu

02. – 04.12.2016r.

Program

Piątek 02.12. – przyjazd, zakwaterowanie
Godz. 17.00 - 22.00 ogólnodostępny trening oraz szkolenie
z zakresu techniki oraz taktyki gier pojedynczych,
deblowych, mieszanych.
Sobota 03.12.
godz. 9.00 odprawa trenerów, rozgrzewka
godz. 9.45 uroczyste otwarcie Mistrzostw
godz. 10.00 – 20.00 rozgrywki turnieju indywidualnego oraz faza
wstępna turnieju deblowego.
godz. 21.00 spotkanie integracyjne w miejscu zakwaterowania.
Niedziela 04.12.
godz. 8.00 rozgrzewka
godz. 9.00 rozpoczęcie gier podwójnych oraz mieszanych
godz. 12.00 rozegranie gier finałowych turnieju indywidualnego
godz. 14.00 uroczyste zakończenie Mistrzostw wręczenie nagród.

Biuro zawodów i weryfikacja

Sobota 03.12.
godz.8.00 – 10.00 hala sportowa Centrum Sportu Politchniki
Poznańskiej

Termin zgłoszenia
ostatecznego

25.11.2016 / karta zgłoszenia w załączniku /
adres e-mail: waldemar.olejniczak@put.poznan.pl

Osoba odpowiedzialna za
zawody

Waldemar Olejniczak tel. 603039080 adres e-mail:
waldemar.olejniczak@put.poznan.pl

Oferty zakwaterowania,
wyżywienia

Hotel Campanile Poznań
Ul. Św. Wawrzyńca 96
60-541 Poznań
Tel.: +48 61 845 66 00
Fax: +48 61 845 66 01
- pokój 2-osobowy ze śniadaniem - cena 176 pln/dobę
- pokój 1-osobowy ze śniadaniem – cena 140 pln/dobę
- parking za jedno auto – cena 29 pln/ dobę
- obiadokolacja tradycyjna dwudaniowa – cena 36 pln / osobę ( zupa i
danie główne)
Hasło do rezerwacji : IMP TENIS STOŁOWY
rezerwacjapoznan@campanile.com Na tego maila proszę wysyłać
zgłoszenia uczestników które powinny zawierać : imię i nazwisko,
numer pesel , adres zameldowania z dowodu, numer telefonu
komórkowego, (informacje odnośnie pokoju palący/niepalący) ,
parking (ile aut),

Liczba miejsc ze 100
procentowym
dofinansowaniem

Zasady finansowania

Przejazdy

Wymagane dokumenty
uczestników

Obsługa medialna

20 limit wykorzystany !!!
Kluby AZS/uczelnie ze swego budżetu pokrywają koszty przejazdu,
wyżywienia i zakwaterowania.(jeżeli danej osobie nie przysługuje
dofinansowanie ), opłaty statutowej 20 zł od uczestnika /płatna na
miejscu/. Organizator IMP AZS pokrywa koszty związane z
organizacją zawodów.
Organizator zapewnia przejazd na zawody z hotelu i z powrotem.
- ważna legitymacji AZS
- certyfikat przynależności akademickiej według wzoru na aktualny
rok
- ważnych badań lekarskich /zaświadczenie od lekarza o braku
przeciwwskazań do gry w tenisa stołowego/
- orzeczenia o niepełnosprawności
- zawodnik/zawodniczka w danej dyscyplinie może reprezentować
barwy tylko jednego Klubu Uczelnianego AZS
http://azs.pl/images/imprezy/certyfikat-akademicki.pdf
bezpośrednia relacja z rozgrywek w telewizji internetowej www.tvcom.pl

Ze sportowym pozdrowieniem
KU AZS Politechniki Poznańskiej

