Komunikat organizacyjny nr 2/2018

Finału Centralnego XXI Ogólnopolskich Igrzysk LZS pn. „Siła Niepodległej”
Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości
Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
w Stulecie Odzyskania Niepodległości
Finał Centralny jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
i Samorządu Województwa Mazowieckiego
Termin i miejsce
Igrzyska odbędą w dniach 23-25.08.2018 r. w Siedlcach woj. mazowieckie.
Weryfikacja
 Weryfikacja odbędzie się 23.08.2018r. (czwartek ) w godzinach 15.00 - 18.00
w biurze Igrzysk – siedziba WLKS Siedlce Nowe Iganie ul. Kazimierzowska 23.
 Weryfikatorzy wojewódzcy przyjeżdżają 23.08.2018 r. razem z reprezentacją i przywożą
niezbędne dokumenty do weryfikacji, zgodnie z wymaganiami regulaminu Igrzysk.
 W trakcie weryfikacji można dokonać ostatecznych zmian w składzie osobowym reprezentacji
wojewódzkiej poza LA.
Wymagana dokumentacja do weryfikacji:





lista imienna zawierająca serię i numer dowodu osobistego zawodniczki/ka;
legitymacja LZS z opłaconymi składkami za 2018 rok;
dokument tożsamości (do okazania);
licencja (dotyczy bloku sportowego);
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aktualne badania lekarskie lub oświadczenie;
zaświadczenie (kopia) o stopniu niepełnosprawności (dot. bloku integracji);
uczestnicy czwórboju dla władz dodatkowo muszą posiadać dokument stwierdzający
pełnioną funkcję.

Przyjazd ekip
Przyjazd ekip w dniu 23.08.2018 r. od godziny 14.00 na parking przy siedzibie WLKS Siedlce Nowe
Iganie ul. Kazimierzowska 23.
Prosimy o przygotowanie listy meldunkowej oraz 2 kopii, którą każdy uczestnik powinien
własnoręcznie podpisać. Oryginał z podpisami weryfikator ma obowiązek przekazać kol. Iwonie
Kusińskiej-Kani za pokwitowaniem w czasie weryfikacji (kopie będą przekazane do miejsc
zakwaterowania oraz do spraw organizacyjnych).
Odprawa kierowników ekip i odprawy techniczne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4
 Odprawa kierowników ekip: 23.08.2018r. godz. 19.30
 Odprawy techniczne: 23.08.2018 r. według programu
Wyżywienie i zakwaterowanie
Szczegółowe informacje zostaną opublikowane w komunikacie organizacyjnym nr 3.
Posiedzenia statutowe
Posiedzenia statutowe KZ LZS odbędą się:
24.08.2018 r. (piątek) o godzinie 9.00 posiedzenie Prezydium RG KZ LZS
24.08.2018 r. (piątek) o godzinie 10.30 posiedzenie Rady Głównej KZ LZS

Otwarcie Igrzysk 24.08.2018 r.
Siedlce stadion lekkoatletyczny, godzina 13.15.
Ceremonia otwarcia:
Delegacje składają się z 7 osób: tj. jedna osoba niesie tabliczkę z napisem województwa dostarczoną
przez Organizatora, 3 osobowy poczet sztandarowy lub flagowy, 3 osoby sportowcy. Pozostali
uczestnicy zajmują miejsca na trybunie.
Godzina 13.30 - wymarsz ekip w kolejności:
 poczet sztandarowy KZ LZS
 województwa w kolejności alfabetycznej, zamyka kolumnę województwo mazowieckie.
 Sztafeta Niepodległości – prosimy o wyznaczenie dwóch osób z województwa. Sztafeta
będzie miała charakter honorowy i polegała na przebiegnięciu jednego okrążenia przez
wszystkich wytypowanych uczestników z województw.
Zakończenie Igrzysk 25.08.2018r.
Sala konferencyjna WLKS Siedlce Nowe Iganie, godzina 14.30
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Program Igrzysk
Program Igrzysk w załączeniu.
Adres oficjalnej strony internetowej: www.wzlzsopole.pl.igrzyskalzs2018.pl
Sprawy Finansowe
Koszty wpisowego od każdego uczestnika w wysokości 50,00 zł osoby (z wyłączeniem gości, władz RG
KZ LZS (Rada Główna, GKR oraz Prezesi, Przewodniczący i Członkowie Honorowi)
należy wpłacać na konto Krajowego Zrzeszenia LZS: Bank Millenium S.A. nr 68 1160 2202 0000 0000
2991 3604 lub gotówką na odprawie weryfikacyjnej.
Pozostałe koszty zgodnie z komunikatem nr 1/2018 jak niżej:
Zgodnie z regulaminem Igrzysk, Krajowe Zrzeszenie LZS nie pokrywa kosztów pobytu (wyżywienia i
zakwaterowania w kwocie 200 zł od uczestnika) uczestników startujących w bloku rekreacyjnym,
integracyjnym oraz osób towarzyszących. W związku z powyższym prosimy o dokonanie zamówienia,
podanie ilości osób oraz danych do faktury – kogo mamy obciążyć za udział tych osób w Siedlcach.
Informację proszę podać do dnia 10 sierpnia 2018 r. na adres e-mailowy wlksi@wp.pl z odpisem do
iwona.kania@lzs.pl. Ilość zgłoszonych osób jest jednoznaczna z zamówieniem i kwotą do ostatecznej
zapłaty.
Po podaniu ww. informacji wystawiona zostanie przez WLKS Siedlce faktura pro forma, która będzie
podstawą do zapłaty za usługi. Zapłata musi nastąpić przelewem przed rozpoczęciem Igrzysk,
najpóźniej do dnia 17 sierpnia 2018 r. co będzie wymogiem realizacji zamówienia.
Po dokonaniu zapłaty zostanie wystawiona faktura VAT.

14.08.2018 r.

Krajowe Zrzeszenie
Ludowe Zespoły Sportowe
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