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L.dz.sr- bZzotE

okręg
Polskiego Związku Węd karskiego

w Katowicach

Biuro Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego, działając w imieniu Rady ds. Młodzieży

zG Pzw uprzejmie przypomina, że w okresie 30.07 ( od obiadu ) do ].2.08.2013 roku ( do śniadania )

w ośrodku ZHP ,, BERDO" lvlycztow#odbędzie się ogólnopolski Sportowy obóz Wędkarski dla dzieci

i młodzieży, o czym informowaliśmy pismem z dnia L5'L2.21L2 roku. W związku z powyższym, mając na

uwadze pisemnie przesłane zapotrzebowanie, przesyłamy,,Kartę Kwalifikacyjną Uczestnika" (w załączeniu),

z prośbą o jej dokładne wypełnienie (wraz z podpisami osób uprawnionych ) i odesłanie pocztą do Zespołu

Sportu i Młodzieży ZG PZw w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2oL3 r'

Prosimy również do w/w terminu wnieść opłatę w wysokość 880 złotych od uczestnika na konto Sportu

w ZG PZW, nr konta: PKo sA 47 L24o 62L8 t!,1.l0000 4611 2L27 z dopiskiem obóz sportowy BERDO.

W ramach opłaty organizator zabezpiecza:

nocIegi w domkach i namiotach dla 90 uczestnikóW, domki z pełnym wyposażeniem noclegowym, koszt

880 złotych (w pierwszej kolejności przewidywane jest kwaterowanie w domkach).

Uczestnicy z zakwaterowaniem W namiotach powinni posiadać własne śpiwory; W przypadku

zakwalifikowaniu uczestnika do noclegów w namiocie koszt pobytu wyniesie 780 złoĘch ( w tym przypadku

nastąpi zwrot nadpłaconej kwoty).

UWAGA! o zakwaterowaniu w pierwszej kolejności w domkach decydować będzie kolejność

przekazania należności na wskazane konto oraz przesłania wypełnionych kart uczestników.

. wyżywienie składające się z 3 posiłków + podwieczorek, przewidywany wsad do kotła 13 zł. Posiłki

wydawane są w stołówce z pełnym wyposażeniem, tj' talerze, sztućce, kubki;

. dostęp do sanitariatów zlokalizowanych w budynku pawilonu (wyposażonych w wc, natryski,

umywalki, ciepła woda z bojlerów elektrycznych) dla osób zakwaterowanych w domkach bez łazienek

iw namiotach;

. doraźną opiekę medyczną w trakcie pobytu (24-godzinny dyżur pielęgniarski

w ambulatorium ośrodka), w razie potrzeby wyjazd do lekarz w Lesku(12 km);


