
Warszawa, 28.03.2023 r.

AMP w Trójboju Siłowym Klasycznym
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1

AZS Uniwersytet Śląski Katowice
509 407 288
https://azsus.pl/Nasze_AMPy
ampazsus@gmail.com
Renata Fangor

od: 05.05.2023 do: 07.05.2023
07.04.2023

Hala OS Szopienice, ul. 11 listopada 16
Silesian Hotel ***, ul.Szybowcowa 1a
Park Diament ****, ul.Wita Stwosza 37
Zakwaterowanie od 05.05 godz. 14:00 do 07.05 godz. 11:00
Standardowo pokoje 2-osobowe
Dopłata do pokoju 1os. - 150zł. Liczba miejsc ograniczona.
Zapotrzebowanie należy zgłaszać TYLKO mailowo z podaniem w tytule
nazwy uczelni.

Wariant A - wyżywienie od kolacji 05.05 do obiadu 07.05. Obiady
wydawane będą na hali sportowej.

Warianty:
A: 530zł - zakwaterowanie, wyżywienie, gadżety, transport na halę
sportową
B: 130zł - 2 obiady, gadżety
C: 20zł - opłata za udział w AMP, bez świadczeń
UWAGA
Za każdego zawodnika w wariancie A i B należy doliczyć opłatę za udział
w AMP w wysokości 20zł/osoba.
Termin płatności upływa 14.04.2023. Po tym terminie organizator nie
gwarantuje rezerwacji noclegów.
Dane do przelewu:
AZS Uniwersytetu Śląskiego :
Credit Agricole Bank Polska SA
48 1940 1076 3036 7159 0000 0000
W tytule przelewu prosimy o podanie nazwy uczelni oraz liczbę i rodzaj
wariantów.
Liczba miejsc w hotelach jest ograniczona, zakwaterowanie zgodnie z
kolejnością wpłat.
Liczba wariantów podanych w zgłoszeniu wstępnym jest wiążąca.
Uczelnie, które zgłoszą się wstępnie w wariancie A i B, będą obciążone
kosztami zawodów zgodnie z zamówieniem. Modyfikacja wariantów jest
możliwa tylko po uzgodnieniu mailowym z organizatorem.

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:

https://azsus.pl/Nasze_AMPy
mailto:ampazsus@gmail.com


Każdy z zawodników, ma obowiązek poddania się badaniom Polskiej
Agencji Antydopingowej. Unikanie, odmowa poddania się badaniu lub
nieobecność podczas dekoracji może skutkować dyskwalifikacją i
anulowaniem wyniku.
Zawodnicy mają obowiązek używania sprzętu i akcesoriów zgodnych z
Regulaminem Technicznym AMP i przepisami PZKFiTS.
Zgodnie z Regulaminem Ogólnym AMP, nagrody za miejsca medalowe są
wręczana tylko pod warunkiem osobistego uczestnictwa w ceremonii
dekoracji.
Faktury wystawiane będą TYLKO w formie elektronicznej i wysyłane na
adres podany w Planecie AZS.
Do 22.04 prosimy o podanie rozmiarówki na koszulki.
Diety wegetariańskie należy zgłosić do 26.04 mailowo.
Strona zawodów:
https://azsus.pl/Nasze_AMPy
https://www.facebook.com/amp.trojboj.silowy

Funkcja / imię i nazwisko organizatora:
Aleksander Fangor
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