
Warszawa, 21.03.2023 r.

AMP w Aerobiku Sportowym
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1

AZS Politechnika Łódzka
42 631 29 27 / 572 421 624
azs.p.lodz.pl
kuazspl@adm.p.lodz.pl
Marcin Nadratowski

od: 05.05.2023 do: 07.05.2023
06.04.2023

Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Politechniki Łódzkiej
Zatoka Sportu, al. Politechniki 10, 93-590 Łódź
Iness Hotel, ul. Wróblewskiego 19/23, 93-578 Łódź
Zakwaterowanie w pokojach 2-, 3-, 4-osobowych
Istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju 1-osobowym za dodatkową
opłatą 180zł/os po uprzednim kontakcie z organizatorem
Ilość miejsc w hotelu jest ograniczona
Parking przy hotelu jest bezpłatny

Wyżywienie w wariancie A od kolacji 5 maja do obiadu 7 maja.
Śniadania i kolacje w Hotelu, obiady wydawane będą w Miejscu
Mistrzostw.

Wariant A - 490 + 20 PLN (zakwaterowanie, wyżywienie, gadżety, opłata za
udział)
Wariant B - 130 + 20 PLN (obiady, gadżety, opłata za udział)
Wariant C - 20 PLN (opłata za udział)

Opłata za udział w wysokości 20 PLN dotyczy wyłączanie zawodników
Dane do przelewu:
Akademicki Związek Sportowy
Organizacja Środowiskowa w Łodzi
ul. Lumumby 22/26, 91-404 Łódź
NIP: 725-15-72-513
PEKAO SA 26 1240 5585 1111 0000 4884 8060
Tytułem: AMP Aerobik Sportowy + uczelnia + liczba osób + wariant
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.04.2023 r.
1. Parking przy obiekcie sportowym jest płatny.
2. Hotel zlokalizowany jest 700 metrów od obiektu Mistrzostw.
3. Faktury będą wystawiane w formie elektronicznej i będą wysyłane na
adresy mailowe podane w systemie Planeta AZS.
4. Zgłoszenie wstępne stanowi wiążące zamówienie na noclegi i
wyżywienie dla zgłoszonej ekipy. Po zamknięciu zgłoszeń wstępnych nie
ma możliwości dokonywania zmian w liczbie zamówionych noclegów.

Organizator:
Telefon/fax:
Strona internetowa:
Adres e-mail:
Osoba
odpowiedzialna:
Data Mistrzostw:
Termin zgłoszenia
wstępnego:
Miejsce Mistrzostw:

Oferta pobytu,
zakwaterowanie:

Oferta pobytu,
wyżywienie:

Koszt oferty:

Płatności:

Inne:

mailto:kuazspl@adm.p.lodz.pl


Kluby zostaną obciążone kosztami wynikającymi z zamówionych
wariantów w zgłoszeniu wstępnym. Wpłacona kwota nie podlega
zwrotowi, również w przypadku niedokonania zgłoszenia ostatecznego i
wycofania się z udziału w Mistrzostwach.
5. Brak wpłat w ww. terminie będzie traktowany jako rezygnacja z
wybranego wariantu i udziału w Mistrzostwach.
6. Rozmiary koszulek z podziałem na damskie i męskie oraz informacje o
diecie wegetariańskiej prosimy przesłać drogą mailową do dnia
06.04.2023 r.
7. Obowiązujący program do opisu układów znajduje się na 
www.polarcz.com/frf (wersja 2022).
8. Karty startowe należy przesłać do dnia 14.04.2023 r. drogą mailową.
9. Muzykę należy przesłać w formacie mp3, opisaną: konkurencja,
nazwisko, imię, uczelnia do dnia 21.04.2023 r.

Funkcja / imię i nazwisko organizatora:
Marcin Nadratowski - Wiceprezes KU AZS PŁ
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