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KOMUNIKAT NR 344 2014/2015 

Letnie zgrupowanie Kadry Wojewódzkiej Młodziczek i Młodzików 
- sezon 2014/2015 

Wydział Szkolenia Śląskiego Związku Tenisa Stołowego w Katowicach informuje,                       
że zgrupowania letnie Kadry Wojewódzkiej Młodziczek/ów odbędą się w dwóch terminach.               
W dniach 25.07.2015r. - 31.07.2015r. w Szczyrku zgrupowanie Ogólnorozwojowo – Techniczne,                
w ośrodku Panorama ul. Wczasowa 20. Zbiórka zawodniczek i zawodników w pierwszym dniu 
zgrupowania 25.07.2015r. o godz. 12.00 w wyżej wymienionym ośrodku. Wyjazd uczestników 
zgrupowania w dniu 31.07.2015r. po śniadaniu od  godz. 10.00. Dojazd uczestników we własnym 
zakresie.     
W dniach 03.08.2015r. – 16.08.2015r. w Węgierskiej Górce odbędzie się drugie zgrupowanie 
Techniczno – Taktyczne w ośrodku Modrzew ul. Kamienna 53. Zbiórka zawodniczek i zawodników     
w pierwszym dniu zgrupowania o godz. 12.00, w wyżej wymienionym ośrodku. Wyjazd w dniu 
16.08.2015r. po śniadaniu od godz. 10.00. Dojazd uczestników we własnym zakresie.                              
Na zgrupowania uczestnicy zobowiązani są zabrać ze sobą: 
- Aktualnie ważne badania lekarski wydane przez lekarza sportowego. 
- Kartę chipową NFZ.                                                                                            
- Sprzęt sportowy.                                                                                        
- Legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem.                       
- Przybory toaletowe.                                                                               
- Oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych wyrażających zgodę na uczestnictwo  
w zgrupowaniu (druk poniżej). 
Koszty zgrupowania pokrywa Urząd Marszałkowski w Katowicach, Śląski Związek Tenisa Stołowego  
i  Wojewódzka Federacja Sportu w Katowicach.  
Koszty uczestnictwa zawodników w kwocie 150 zł (Szczyrk) i 350 zł (Węgierska Górka), pokrywają 
zawodnicy lub kluby zawodników.                                                                                                                                               
Uwaga :                                                                                                                                                                
Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na zgrupowaniach dla żaczek, żaków, młodziczek, 
młodzików, kadetek kadetów za pełną odpłatnością  - Szczyrk 500 zł. Węgierska Górka 14 dni 1000zł. 
Szczegółowych informacji udziela  Przew. Wydz. Szkol.  Jerzy Schreiber tel. 502 830 136. 
Kluby lub osoby, które potwierdziły uczestnictwo w zgrupowaniach proszone są o wpłaty za obozy   
na konto  Śląskiego Związku w terminie do 26.06.2015r.  
Getin Noble Bank S.A. II O Katowice 28 1560 1108 0000 9060 0004 5275 z dopiskiem Szczyrk             
lub Węgierska Górka. Wpłat dokonywać można także w biurze Związku w poniedziałki, wtorki, 
czwartki w godzinach od 10.00 – 14.00.  
      
Trener Koordynator                                                                                                                Przew. Wydz. Szkol     
  Wacław Suchecki                                                                                                                        Jerzy Schreiber   

 

 

ŚLĄSKI ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 

40-227 Katowice, ul. Bogucicka 2/1a   Tel/fax 32 255 59 36 

e-mail: slaski@pzts.pl   www.slzts.pl

Getin Noble Bank S.A. II O. Katowice 28 1560 1108 0000 9060 0004 5275  



ZGODA RODZICÓW 
 
My niżej podpisani ………………………………………………………………..……………………………………………. 
    (imiona i nazwiska rodziców, opiekunów prawnych) 
 

………………………………………………..…………………………………………………..……………………………………… 
    (adres zamieszkania i numer telefonu) 
 

wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka ………………………………………………………………………… 
       (imię i nazwisko dziecka) 
PESEL:    ………………………………………………..……….. 
 

zawodnika/czki  klubu sportowego …………………….……………………………………………………………….. 
       (nazwa klubu) 
 

na udział w zgrupowaniu/konsultacji  dofinansowanym przez Śląską Federację Sportu             
w Katowicach oraz udział we wszystkich zajęciach treningowych  
 
w sporcie ……………………………………………………………………  
 
w okresie od ……………… do ……………………. w ……………………………………………………….. 
     (nazwa miejscowości) 
 

Wyrażamy zgodę na hospitalizację, leczenie lub zabiegi operacyjne w przypadku 
nieszczęśliwego wypadku naszego dziecka.  
Informacja o stanie zdrowia dziecka (choroba lokomocyjna, krwotoki, przyjmowane leki, 
itp..) 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Zobowiązujemy się do pokrycia wyrządzonych przez dziecko szkód materialnych.                    
W przypadku łamania regulaminu zgrupowania/konsultacji sportowego przez dziecko, 
zobowiązujemy się do jego odebrania ze zgrupowania/konsultacji. Jednocześnie 
upoważniamy trenerów do sprawowania opieki i nadzoru nad naszym dzieckiem w trakcie 
jego pobytu na zgrupowaniu/konsultacji 
 
 
 

……………………………………….. 
   data i czytelny podpis rodzica/opiekuna     

    

 

 

 

 

……………………………………..       
  data i czytelny podpis rodzica/opiekuna 


