
                             POMORSKI   OKRĘGOWY   ZWIĄZEK   LEKKIEJ    ATLETYKI  
214. Gdańsk  Al. Zwycięstwa  51  skr. pocztowa 26  tel./fax.  344-97-15 

         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 GDAŃSK  29.10.2020r.                                                                                                          
                            POWOŁANIE 
Powołuje się n/w zawodników na  zgrupowanie  szkoleniowe Zaplecza Kadry Narodowej Juniorów  ,które 
odbędzie się  w Muszynie w dniach 6-15.11.2020r. Zgrupowanie zaczyna się śniadaniem 06.11 i kończy 
śniadaniem 15.11.2020. + suchy prowiant na podróż powrotną za obiad. 
Łoś Lucyna, Kozelan Hubert, Łowicki Michał, Smolnicki Bartosz, Pietrzak Olga,  Wołowicz Wiktoria, Majchrzak 
Wiktor, Młodak Natalia,  Opuszewicz Damian , Stroike Maria, Fojuth Kacper, Porożyński Mateusz 

Odpłatność Klubu/rodziców /sponsorów   wynosi  200,00 od uczestnika (koszt dopłaty) i dojazdu około 200 - 
płatne na miejscu w dniu rozpoczęcia  zgrupowania 

Wyjazd autokarem w dniu 05.11.2020r. godz 21.00 

planowane miejsce zbiórki: Gdańsk-Oliwa  parking przy nowej hali AWFiS, 

Obowiązkowo każdy uczestnik zgrupowania musi zabrać ze sobą : 
-aktualną kartę zdrowia sportowca z wpisem  lekarza specjalisty lub lekarza z  certyfikatem do wydawania 
zaświadczeń o zezwoleniu do uprawiania sportu – jej brak wyklucza udział w zgrupowaniu.  
-dzienniczek treningowy 
- numer PESEL 
-sprzęt sportowy ( obuwie treningowe w teren i osobne na halę, co najmniej 2 pary dresów + ortalion, czapkę i 
rękawiczki do treningu , ew. strój kąpielowy + czepek ) 
- aktualną legitymację szkolną (potwierdzenie tożsamości) 
- pisemna zgoda/oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych na udział w obozie (dostępna poniżej 
powołania) dla zawodników NIEPEŁNOLETNICH   - (2 zgody)  
http://www.pzla.pl/zdjecia/zal_ak/pzla-zgoda-rodzica-na-udzial-niepelnoletniego-w-
imprezie-2017_201702011037.pdf 

W przypadku pojawienia się objawów chorobowych COVID-19 zawodnik zostanie umieszczony w izolatce a 
rodzic ma obowiązek w jak najkrótszym dla niego czasie dojechać i odebrać  dziecko ze zgrupowania.  

 Proszę o zapoznanie się zawodników  z dokumentem „COVID-19- procedury na zgrupowaniach” w załączniku i 
WE WTOREK 3.11.2020 przesłanie drogą elektroniczną  oświadczenia że:że otrzymali, rozumieją i realizują 
wymienione zasady kwarantanny sportowej- robią to zawodnicy indywidualnie  

• Każdy uczestnik zgrupowania musi potwierdzić, że w całym okresie objętym 
monitorowaniem nie zachorował na COVID-19 oraz nie miał objawów 
infekcji. 

• Każdy uczestnik zgrupowania musi potwierdzić, że nikt z osób, z którymi 
miał bezpośredni kontakt nie zachorował na Covid-19, nie miał objawów 
infekcji oraz że nie zachorował i nie miał objawów infekcji nikt z kim 
kontakty utrzymywały osoby z jej najbliższego otoczenia 

e-mail do wysłania oświadczenia - seki2@wp.pl 
Klub ponosi odpowiedzialność za ubezpieczenie zawodnika podczas zgrupowania. 

Adres zgrupowania :                                  Kadra  Szkoleniowa: 
Ośrodek Sportu i Rekreacji                                             Anna Sękowska, Maciej Ratajczak  
,,Alpina - Sport’’                                     
33-370  Muszyna Złockie                                                    
                                                

http://www.pzla.pl/zdjecia/zal_ak/pzla-zgoda-rodzica-na-udzial-niepelnoletniego-w-imprezie-2017_201702011037.pdf
http://www.pzla.pl/zdjecia/zal_ak/pzla-zgoda-rodzica-na-udzial-niepelnoletniego-w-imprezie-2017_201702011037.pdf


                                      Karta uczestnika zgrupowania sportowego organizowanego przez 
Polski Związek Lekkiej Atletyki i Pomorski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki w Gdańsku 

                                                                                                     proszę wypełniać „Kartę”  i zabrać na  obóz. 

1. Imię i Nazwisko uczestnika   zgrupowania..................................................................................................... 

2. Dokładna data  urodzenia.........................  PESEL   …………................. tel. rodzica …………………. 

3. Dane rodzica, klubu, sponsora ( nazwa, adres, ew. NIP) potrzebne do wystawienia faktury na wpłatę za obóz 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Odpłatność uczestnika zgrupowania  200,00zł   
5.Termin zgrupowania: 6-15.11.2020r. Muszyna - Złockie. 
6..Karta zdrowia sportowca  ważna do dnia (proszę wpisać datę ważności badania)                ……………………………. 

7.Czy wyjeżdżając na zgrupowanie dziecko zażywa leki, jeżeli tak, proszę wymienić jakie oraz 
dawkowanie................................................................................................  w  przypadku choroby/ niedyspozycji 
trenerzy nie mogą podawać  leków chyba, że będą one przepisane przez lekarza i wykupione przez uczestnika. 

     Podstawowe warunki uczestnictwa w zgrupowaniu: 
1. Uczestnik zgrupowania jest zobowiązana/y do przestrzegania  regulaminów zgrupowania; t.j.: regulaminu p-
poż, uczestnika  zgrupowania, poruszania się po drogach, transportu zbiorowego, pobytu na basenie, 
korzystania ze sprzętu RTV i urządzeń elektrycznych. 
2. Uczestnik zgrupowania  musi posiadać adekwatny ubiór sportowy, umożliwiający realizację procesu 
szkoleniowego t.j.: dwie pary dresów, ortalion-kurtkę nieprzemakalną, dwie pary obuwia sportowego, koszulki  i 
spodenki sportowe,  czapkę oraz nieobowiązkowo strój pływacki i czepek. 
3. Uczestnika zgrupowania obowiązuje (pod karą usunięcia ze zgrupowania) zakaz posiadania oraz spożywania 
alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających, itp. 
4. Uczestnik jest  przygotowany do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa  
związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) podczas przejścia i 
powrotu z  trening lub innego wyjścia z pensjonatu np. wyjścia do sklepu , do kościoła itp., 
zakładania maseczki na usta i nos, każdorazowej dezynfekcji rąk podczas wejścia i wyjścia z 
pensjonatu, przed posiłkami oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny. Zobowiązuję się 
wyposażyć moje dziecko w podręczny środek do dezynfekcji rąk  i maseczki jednorazowe. 
5.Rodzice zobowiązują się do zapewnienia bezpieczeństwa w drodze pomiędzy, punktem 
rozpoczęcia i rozwiązania obozu a domem. Wyjazd dziecka po zakończeniu obozu pod opieką 
innego rodzica wymaga pisemnej zgody rodziców przewożonego dziecka - proszę o 
wcześniejsze przygotowanie zgody) ! 

6. W celu  uniknięcia kradzieży uczestnicy zgrupowania nie powinni zabierać ze sobą rzeczy 
zbędnych np.: biżuterii, dużych kwot pieniężnych, itp. 

7. Na zgrupowaniu władzę rodzicielską  sprawuje trener. 
8. Zajęcia programowe na zgrupowaniu są  obowiązkowe. 
9. Rodzice, opiekunowie uczestnika zgrupowania wyrażają zgodę na samodzielne zakupy i spożywanie żywności 
przez swoje dzieci podczas trwania zgrupowania (dotyczy żywności poza przewidzianą w dziennym jadłospisie  
zgrupowania) i nie będą rościli pretensji w razie ewentualnych problemów zdrowotnych. 
10. Rodzice (opiekunowie) zobowiązują się do osobistego odebrania dziecka w przypadku decyzji kierownika  o 
dyscyplinarnym  usunięciu ze zgrupowania (naruszenia regulaminu zgrupowania zagrażającemu bezpieczeństwu 
dziecka lub innych uczestników, spożycie alkoholu, palenie papierosów, użycie narkotyków, nie stosowanie się 
do zasad bezpieczeństwa itd. ). 
11. Rodzice (opiekunowie) biorą na siebie pełną odpowiedzialność finansową za ewentualne szkód 

11. Kartę uczestnika zgrupowania musi podpisać  rodzic lub prawny opiekun. 

Data ………………………..   Czytelny podpis rodziców:………………………………………………… 

                          
         


