
 

 

83 INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI 
SENIOREK I SENIORÓW W TENISIE STOŁOWYM 

Wałbrzych, 6-8 marca 2015 roku 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 

1. Organizatorzy: 
- AQUA-ZDRÓJ Spółka z o.o., 

- Gmina Wałbrzych, 

- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, 

- Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie, 

- Dolnośląski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego we Wrocławiu. 
 

2. Biuro zawodów: 
czynne w dniach 4-8 marca 2015 roku 

AQUA-ZDRÓJ Spółka z o.o. 

58-304 Wałbrzych, ul. Ratuszowa 6, 

www.aqua-zdroj.pl  

informacji udziela: Tomasz Durajczyk tel. kom. 603-038-727. 
 

3. Miejsce rozgrywek: 
Hala widowiskowo-sportowa AQUA ZDRÓJ, 58-304 Wałbrzych, ul. Ratuszowa 6. 

12 stołów firmy ANDRO MAGNUM SC (niebieskie), piłeczki: plastikowe białe andro 40+ 
 

 

 

4. System rozgrywek 
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z pkt 7.8 Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon 2014/2015.  

 



5. Ramowy program  Mistrzostw: 
- wtorek 3 marca godz. 21:00 - koniec przyjmowania zgłoszeń; 

- czwartek 5 marca od godz. 18:00 - trening i dobrowolna kontrola rakietek; 

- piątek 6 marca od godz. 9:00 - gra pojedyncza kobiet i mężczyzn - turnieje główne; 

- piątek 6 marca godz. 15:00 - ceremonia otwarcia Mistrzostw, 

- piątek 6 marca godz. 12:00 - zakończenie przyjmowania zgłoszeń do turniejów gier podwójnych 
i mieszanych; 

- piątek 6 marca od godz. 15:00 - gra podwójna kobiet i mężczyzn oraz gra mieszana - turnieje 
główne; 

- sobota 7 marca od godz. 9:00 - gra pojedyncza kobiet i mężczyzn, gra podwójna kobiet i 
mężczyzn oraz gra mieszana - dalszy ciąg turniejów głównych; 

- niedziela 8 marca od godz. 9:00 - gra mieszana,  gra podwójna kobiet i mężczyzn oraz gra 
pojedyncza kobiet i mężczyzn - gry finałowe. 

 

6. Zgłoszenia 
Zgłoszenia do Mistrzostw należy dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy oraz przesyłając 
go w nieprzekraczalnym terminie do 3 marca 2015 roku do godz. 21:00 na adresy e-mailowe: 
marek.przybylowicz@pzts.pl oraz a.utecht@aqua-zdroj.pl wraz z potwierdzeniem dokonania 
opłaty wpisowego 120 zł od zawodniczki lub zawodnika na konto: 

nr konta 96 1020 3668 0000 5402 0382 0719 

Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne 

„AQUA-ZDRÓJ” Spółka z o.o. 

58-304 Wałbrzych, ul. Ratuszowa 6 

 

7. Zakwaterowanie i wyżywienie 
Organizator gwarantuje 100 miejsc noclegowych w HOTELU AQUA-ZDRÓJ (miejsce rozgrywania 
turnieju) ze śniadaniem oraz wyżywieniem dla osób, które jako pierwsze dokonają rezerwacji 
(ilość miejsc ograniczona). Kolejne ekipy, które będą się zgłaszać po wyczerpaniu miejsc w hotelu 
AQUA ZDRÓJ, będą kwaterowane w Hotelu QUBUS (400 m od Hali). 

Rezerwacje noclegów należy przesyłać na wypełnionym formularzu rezerwacyjnym 
zawierającym nazwiska zawodniczek, zawodników, trenerów oraz osób towarzyszących, którzy 
będą uczestniczyć w turnieju wraz z zaznaczeniem rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia. 

Rezerwacja noclegów i wyżywienia: 

e-mail: hotel@aqua-zdroj.pl  

tel. 539-973-875 

Hotel AQUA ZDRÓJ, 58-304 Wałbrzych, ul. Ratuszowa 6, 

 

Hotel AQUA ZDRÓJ 

Koszt noclegu i wyżywienia: 
Pokój 2-osobowy – 160 zł (ze śniadaniem) 
Pokój dla 1 osoby – 130 zł (ze śniadaniem) 
Obiad – 30 zł 
Kolacja – 25 zł 

 

Hotel QUBUS 

Koszt noclegu i wyżywienia: 
Pokój 2-osobowy – 160 zł (ze śniadaniem) 
Pokój dla 1 osoby – 130 zł (ze śniadaniem) 



Opłaty za noclegi oraz wyżywienie będą płatne gotówką lub karta płatniczą w Hotelu – (recepcja) 
w trakcie przyjmowania ekip (dotyczy rezerwacji w Hotelu AQUA ZDRÓJ i QUBUS). 

Parking dla Gości hotelowych w Hotelu AQUA ZDRÓJ jest bezpłatny, w Hotelu QUBUS opłata 
wynosi 10 zł. 

Rezerwacje można zgłaszać w terminie do 28 lutego 2015 roku. 

W przypadku otrzymania późniejszych zgłoszeń lub braku rezerwacji organizatorzy nie 
gwarantują zakwaterowania i wyżywienia. 

Opłaty za noclegi oraz wyżywienie będą płatne gotówką lub karta płatniczą w Hotelu Aqua Zdrój 
– (recepcja) w trakcie przyjmowania ekip (dotyczy rezerwacji w Hotelu AQUA ZDRÓJ i QUBUS). 

Uwaga! Wszyscy goście hotelowi Aqua Zdroju ora Hotelu QUBUS będą mogli nieodpłatnie 
skorzystać z Parku Wodnego. 

 

8. Zasady finansowania 
Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy. 

Koszty uczestnictwa pokrywają uczestnicy. 

 

8. Nagrody 
Zawodniczki i zawodnicy, którzy zajęli 1, 2 i 3-4 miejsce w turnieju głównym otrzymują medale, 
puchary, nagrody finansowe o łącznej wartości 30.000 zł oraz dyplomy. 

 

Tomasz DURAJCZYK 
Menadżer Sportu 

AQUA ZDRÓJ Wałbrzych 

tel. kom. 603 038 727 


