KOMUNIKAT NR 1
MISTRZOSTWA POLSKI W UKŁADACH ZBIOROWYCH
W GIMNASTYCE ARTYSTYCZNEJ
TERMIN: 18-19.12.2020r.
MIEJSCE: BIAŁYSTOK - Hala Sportowa VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, ul. Warszawska 8
ORGANIZATOR: Polski Związek Gimnastyczny
Współorganizator: BRAWO Białystok
PANEL SĘDZIOWSKI: Powołania PZG
REGULAMIN: Prawo startu w zawodach mają zawodniczki, które:
• legitymują się ważną licencją zawodnika, z potwierdzeniem przynależności klubowej
• są członkiniami klubu zgłoszonego do PZG
• nie są objęte karencją
• posiadają aktualne badania lekarskie
• są ubezpieczone na czas trwania zawodów od następstw nieszczęśliwych wypadków i przedstawią
dowód ubezpieczenia NNW
• posiadają wypełnione oświadczenie dot. COVID-19
PROGRAM ZAWODÓW: Według regulaminu i wymagań PZG na rok 2020
PIĄTEK 18.12.2020
- przyjazd ekip
- próby planszy
- odprawa techniczna
- odprawa sędziowska
SOBOTA 19.12.2020
- starty drużyn
ZGŁOSZENIA:
Wszystkie zgłoszenia muszą być dokonane w terminie do dnia 20.11.2020r.
Zgłoszenia odbywają się przez system zgłoszeń online PZG. Wycofanie drużyny/zawodnika, zmiana
nazwiska lub inne zmiany muszą być dokonywane poprzez system PZG.
OPŁATA STARTOWA: opłata startowa wynosi 300,- zł (za drużynę) prosimy o wpłaty w terminie
do 30.11.2020r. na konto BRAWO Białystok
BGŻ PNB Paribas S.A.:

95 – 1600 - 1462 – 1876 – 7369 – 0000 - 0001

z podaniem w tytule przelewu „MP zbiorówek + NAZWA KLUBU”

WYŻYWIENIE:
• Trenerki, zawodniczki, osoby towarzyszące - we własnym zakresie
• Sędziny – organizator zapewnia obiady na hali w sobotę
NOCLEG:
• Trenerki, zawodniczki, osoby towarzyszące - we własnym zakresie
Proponowane hotele w pobliżu hali sportowej VI Liceum Ogólnokształcącego:
1) Hotel Gołębiewski**** – 5 minut pieszo od hali
www.golebiewski.pl
adres: 15-064 Białystok, ul. Pałacowa 7
osoba do kontaktu: Biuro Marketingu i Rezerwacji pani

Urszula Słomińska tel. (85) 678 21
52 – wstępna rezerwacja na hasło „brawo” w cenie oferty do 20.11.2020r.
- hotel przyjmuje „bon turystyczny”

Oferowane usługi - SPECJALNA OFERTA DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

ilość

cena
brutto od

RABAT

KWOTA
RABATU

RAZEM
BRUTTO
(VAT 8 % )

Noclegi - CENA ZA JEDNĄ DOBĘ
Pokoje 1 -osobowe Standard

1

330,00 zł

35%

115,50 zł

214,50 zł

Pokoje 2 -osobowe Standard (2 oddzielne łóżka)

1

380,00 zł

35%

133,00 zł

247,00 zł

Pokoje 2 -osobowe Standard (2 oddzielne łóżka) z dostawką (sofa 120/170cm)

1

500,00 zł

35%

175,00 zł

325,00 zł

W cenie noclegu
Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego w godz. 6.30-10.30

w cenie

Wstęp do Parku Wodnego TROPIKANA oraz SIŁOWNI: pon.-niedz. 8.00 - 22.00

w cenie

PARKING WIELOPOZIOMOWY 200 miejsc

w cenie

2) Hotel ibis Styles Białystok *** – 5 minut pieszo od hali
www.ibisstylesbialystok.pl
adres: 15-444 Białystok, Aleja Piłsudskiego 25
osoba do kontaktu: Dorota Bandaryn-Czech tel. (85) 877 25 01 - wstępna rezerwacja na
hasło „brawo” w cenie oferty do 20.11.2020r.
- hotel przyjmuje „bon turystyczny”
Pokój 1-osobowy ze śniadaniem - 195 zł brutto
Pokój 2-osobowy ze śniadaniem - 225 zł brutto
Pokój 3-osobowy ze śniadaniem - 255 zł brutto – ten rodzaj pokoju to pokój z łóżkiem
małżeńskim i dostawką/sofą
OSOBA DO KONTAKTU:
Urszula Polińska tel. 602 266 544
brawo.bialystok@wp.pl
Uwaga – na chwilę obecną, w związku z obostrzeniami dot. COVID-19, organizacja zawodów
planowana jest bez udziału publiczności.
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