
Warszawa, 18.01.2023 r.

AMP w Tenisie Stołowym - półfinał C
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1

AZS Politechnika Rzeszowska
Grzegorz Sowa – 865 15 94 Krzysztof Gorczyca – 865 16 44
www.azs.prz.edu.pl
politechnika.rzeszow@azs.pl
Grzegorz Sowa, Krzysztof Gorczyca

od: 18.03.2023 do: 19.03.2023
21.02.2023

Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Rzeszowskiej ul. Poznańska
2A
Hotel Iskra – Rzeszów, Generała Jarosława Dąbrowskiego 75
Doba hotelowa zaczyna się o 16, kończy o 10

Śniadanie, kolacja – hotel
Obiady - miejsce rozgrywek
Wariant A – od obiadu w dniu 18.03 do obiadu w dniu 19.03
Wariant B – tylko obiady w dniach 18-19.03

Wariant A – 350zł/os. (zakwaterowanie, wyżywienie, pamiątkowa koszulka,
opłata za udział)
Wariant B – 150zł/os. (obiad x2, pamiątkowa koszulka, opłata za udział)
Wariant C – 60zł/os. (pamiątkowa koszulka, opłata za udział)
Wariant D – 20zł/os. (opłata za udział)
100% kwoty za wybrany wariant prosimy wpłacać przelewem do
21.02.2023 na konto KU AZS PRz, tj. – 29 1240 2614 1111 0000 3970 2845
W tytule należy podać nazwę uczelni wraz z liczbą wariantów np. (AMP TS
Politechnika Rzeszowska 13xC, 1xB)

Brak wpłaty w/w terminie oznacza rezygnację z oferty organizatora
1. Dla zainteresowanych istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju
1-osobowym (wyłącznie po wcześniejszych ustaleniach z organizatorem i
za dopłatą 100 zł/osoba/doba).
2. Dodatkowa opłata za udział w AMP w poszczególnych wariantach
dotyczy wyłącznie zawodników.
3. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych noclegów (wyłącznie po
wcześniejszych ustaleniach z organizatorem i za dopłatą 200 zł/osoba). z
17.03 na 18.03 wraz z kolacją w dniu 17.03 oraz śniadaniem w dniu 18.03
4. Faktury wystawiane będą w formie elektronicznej na dane płatnika
podane w zgłoszeniu oraz przesłane mailem.
5. Prosimy o podanie rozmiarów koszulek z podziałem na damskie/męskie
do 21.02.2023 na adres e-mail k.gorczyca@prz.edu.pl
Po tym terminie koszulki zostaną przydzielone losowo.

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:
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5. Transport pomiędzy hotelem a miejscem rozgrywek we własnym
zakresie.
6. Uczestnicy Mistrzostw ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za
ewentualne szkody wyrządzone na terenie obiektów.

Funkcja / imię i nazwisko organizatora:
Prezes KU AZS PRz, Grzegorz Sowa
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