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Poznań, 8.10.2018 r.

Komunikat nr 1
dotyczący organizacji wyjazdu na ISF World Schools Championship;
Orienteering 2019; Otepää Estonia 29/04 – 05/05/2019 Estonia

1. Prawo wyjazdu mają uczestnicy eliminacji oraz wybrani i zatwierdzeni zawodnicy o
wysokim poziomie sportowym.
2. Organizatorem wyjazdu jest SZS – członek ISF, który dokonał zgłoszenia do
Mistrzostw ISF, reprezentacji z Polski. Koordynatorem wyjazdu jest SZS
„WIELKOPOLSKA”.
3. Bezpośrednim realizatorem działań związanych z wyjazdem będzie wyznaczona osoba
pełniąca funkcję „Szefa Delegacji”.
4. Koszty uczestnictwa pokrywają uczestnicy (instytucje delegujące- kluby, szkoły) przy
wsparciu samorządów lokalnych i wojewódzkich.
5. Zasady podziału kosztów:
- ogólny koszt udziału będzie podzielony na wszystkie poszczególne grupy
(M1,W1,M2, W2), koszty wspólne będą dzielone solidarnie,
- zawodnicy delegowani pokrywają koszty całościowe w tym koszty opiekunów,
- opiekunowie nie płacą.
6. Opiekunów ekip szkolnych wyznacza instytucja delegująca (klub, szkoła).
7. Opiekunów select wskazuje:
1. Klub lub szkoła, z której w danej kategorii wiekowej startuje większa ilość
zawodników.
2. W przypadku równej ilości zawodników prawo pierwszeństwa ma opiekun
zawodnika z lepszym rankingiem z tabel (wg ustaleń z szefem delegacji)
3. Przy rezygnacji z prawa wyjazdu uprawnienia przechodzą na kolejna
osobę.
4. Lista opiekunów grupy select podana zostanie po zamknięciu listy
startowej przez Biuro organizatora.
8. Ostateczna lista uczestników wyjazdu ( zawodników) zostanie zamknięta po
otrzymaniu zaliczki na konto SZS ”WIELKOPOLSKA” –
Bank Millennium PL 66 1160 2202 0000 0002 3373 0913
9. Termin wpłaty ustala się do 15.12.2018r., w przypadku rezygnacji w terminie
późniejszym opłata rejestracyjna przepada lub przechodzi na inna zatwierdzoną

osobę. Wysokość opłaty 100 euro należy pomnożyć przez ilość zawodników i
opiekunów (ekipy szkolne), lub ilość zawodników (płacimy w złotówkach przy
kursie 4.35zł).
Brak wpływu na konto w terminie (do 17.12.2018) będzie potwierdzeniem rezygnacji.
10. Kolejne wpłaty dotyczące bezpośrednio wyjazdu i „startu” w Mistrzostwach
dokonywane będą na konto SZS „WIELKOPOLSKA” w terminach do końca stycznia i
do końca lutego.
11. Końcowego określenia kosztów dokona organizator po zamknięciu kosztów transportu
oraz pozostałych kosztów związanych bezpośrednio z wyjazdem.
12. Wpłacenie zaliczki będzie potwierdzeniem przyjęcia formy rozliczeń ze wszystkimi
uczestnikami wyjazdu.
13. Organizator wystawi rachunki na wskazane instytucje lub osoby po otrzymaniu
pisemnej prośby i wpływie na konto.
14. Eliminacje odbędą się w dniach 25-26.10.2018r. w Osiecznej k/Leszna szczegóły
w komunikacie dotyczącym zawodów eliminacyjnych.
Dalszy sposób postępowania określony zostanie w komunikacie nr 2 po zakończeniu
eliminacji.
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