KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
35.PZLA MISTRZOSTWA POLSKI U23
SIERADZ 30.06-01.07.2018r.

1. Kierownictwo: Polski Związek Lekkiej Atletyki
2. Termin i miejsce: 30.06-01.07.2018r.

3. Organizator:
 Urząd Miasta Sieradza
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
1. Program zawodów: wg regulaminu PZLA 2018r. www.pzla.pl
2. Warunki uczestnictwa: wg regulaminu PZLA 2018r. www.pzla.pl
3. Zasady finansowania: koszty organizacji zawodów pokrywa organizator, a koszty

osobowe uczestniczące kluby.
4. Transport: Uczestnicy Mistrzostw Polski będą mogli skorzystać z darmowego

przejazdu komunikacją miejską za okazaniem identyfikatora wydanego przez
organizatora. Zwolnienie z opłat za przejazd będzie obowiązywało od 29 czerwca do
01 lipca br.
5. Noclegi i wyżywienie: (Ilość miejsc ograniczona)

Noclegi można zamawiać w dwóch kategoriach:
a) Hotel/Pensjonat
b) Bursa/Internat
 Zamówienia na noclegi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22
czerwca 2018r. do godz. 15:00 na adres Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Sieradzu, 98-200 Sieradz, ul. Sportowa1, lub e-mailem mpu23@mosirsieradz.pl na
drukach wg załączonego wzoru (druk dostępny w zakładce DLA ZAWODNIKÓW
(ZAKWATEROWANIE) na stronie internetowej: www.sieradz2018.pl
 Liczba miejsc w hotelach i pensjonatach ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Po przyjęciu zgłoszenia otrzymają Państwo mailowe potwierdzenie o dokonanej
rezerwacji oraz informację jaki typ noclegu został Państwu przyznany (hotel/bursa)
oraz kwotę do zapłaty.

 W przypadku wykorzystania wszystkich wolnych miejsc noclegowych na terenie
Miasta, Kluby kwaterowane będą poza Sieradzem w obiektach położonych w
odległości ok. 20 km od miejsca rozgrywania Mistrzostw. Kolejność zgłoszeń
decyduje o rozlokowaniu klubów – data wpływu zgłoszenia.
 W przypadku zamówienia większej ilości miejsc przez kluby niż faktyczne
zakwaterowanie, klubom nie będą zwracane środki wpłacone przed przyjazdem na
konto.
 Koszty osobodnia (w cenie: śniadanie, obiad, kolacja i zakwaterowanie) w obiekcie

typu bursa, internat wynosi 80,00 zł w pozostałych miejscach zakwaterowania, tj.
hotel, pensjonat wynosi 115,00 zł
 Śniadania i kolacje wydawane będą w obiektach noclegowych. Obiady będą
wydawane w Restauracji „MARUSIA” przy ul. Plac Wojewódzki 3. Organizator
przewidział transport MPK wożący zawodników na obiad z miejsca rozgrywania
zawodów.
1. Zgłoszenia imienne: obowiązuje wyłącznie system „Starter PZLA”. System zgłoszeń

otwarty będzie od dnia 11 czerwca 2018r. do godziny 12.00 w dniu 25 czerwca
2018r.
2. Biuro zawodów – godziny pracy:

29 czerwca 2018r. od godz. 15.00 do godz. 19.00
30 czerwca 2018r. od godz. 09.00 do godz. 19.00
01 lipca 2018r. od godz. 08.00 do godz. 14.00

