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TERMIN PIERWSZY (23-26.08) 

Planowany wyjazd autokarem w dniu 23.08.2021r. (poniedziałek).  

 Katowice, plac św. Andrzeja (tył dworca PKP) –  zbiórka o godz. 10.00 

Miejsce rozgrywek: 
Hala Sportowa IV LO w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 82 (400m od Akademików) – grupy C14, C16  
Hala Sportowa ZSE w Rzeszowie, ul. Hetmaoska 120 (1000m od Akademików) – grupy dziewcząt oraz C18 

Powrót w dniu 26.08.2020r. (czwartek): 

 Katowice, plac św. Andrzeja (tył dworca PKP) –  około godz. 22.00-23.00 
 
TERMIN DRUGI (27-30.08) - dojazd i powrót we własnym zakresie. 
Miejsce rozgrywek: 
Hala Sportowa IV LO w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 82 (400m od Akademików) –  grupy C8, C10  
Hala Sportowa ZSE w Rzeszowie, ul. Hetmaoska 120 (1000m od Akademików) – grupy dziewcząt oraz C12 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Przypominamy o zabraniu przez zawodnika: 
- legitymacji szkolnej, 
- zgody rodziców na wyjazd, 
- DOKUMENTU WYDANEGO PRZEZ ORGANIZATORA W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ (będzie opublikowany wkrótce). 
- maseczki. 
Brak ww. dokumentów skutkuje tym, że dana osoba nie będzie mogła jechad autokarem, brad udziału w 
mistrzostwach. 

Opiekunowie: 
1. Jarosław Kocela – Kierownik ekipy, tel. 603 706 117 
2. Maciej Kołoczek, tel. 459 325 348 
3. Michał Tworuszka, tel. 690 105 042 

Informujemy, że zawodnicy, rodzice i trenerzy zostaną zakwaterowani w Domu Studenckim Politechniki 
Rzeszowskiej „IKAR” przy ul. Akademickiej 6 w Rzeszowie. Wyżywienie (obiady) bezpośrednio przy sali gry. 

Sprawami organizacyjnymi (m.in. kwaterunek, obiady, potwierdzenie udziału) będzie zajmował się kierownik 
ekipy - Jarosław Kocela.  

Proszę pamiętad, że Organizator nie zabezpiecza posiłków: śniadao i kolacji.  

Zgodnie z komunikatem Organizatora, biuro mistrzostw będzie się znajdowad w Domu Studenckim 
Politechniki Rzeszowskiej ”IKAR” i będzie czynne od godz. 14.30 w I i II terminie Mistrzostw. 
Osoby, które dojadą własnym środkiem transportu prosimy o przyjazd po godz. 16.30 i kontakt telefoniczny 
z kierownikiem ekipy. Klucze do pokoi będzie wydawał kierownik ekipy.  
Nie ma możliwości odbioru kluczy do pokoi bezpośrednio od Organizatora indywidualnie.  
Za ubezpieczenie oraz stan zdrowia zawodnika (zdolnośd do udziału w zawodach) odpowiada jednostka 
delegująca. Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialnośd. 
Przez cały czas trwania Mistrzostw zawodnicy muszą przebywad pod opieką uprawnionego pełnoletniego 
opiekuna.  
 
Jarosław Kocela                      Andrzej Matusiak 
Wiceprezes Zarządu ds. młodzieżowych               Prezes Zarządu 

 
Zadanie publiczne "Upowszechnianie kultury fizycznej w 2021 roku" jest dofinansowane  

z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego. 


