
                     

OGÓLNOPOLSKI 

Finał IGRZYSK DZIECI 

w piłce koszykowej dziewcząt 

Kórnik 2018 

Pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy  Kórnik  
Jerzego Lechnerowskiego 

 
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Nr  1 

1.ORGANIZATOR 

- Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA 

2.WSPÓŁORGANIZATORZY 

-Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” 

-Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik 

3. TERMIN – 25-27.05.2018r. 

4.MIEJSCE ROZGRYWEK – Hala sportowa KCRIS „OAZA” Ul. Krasickiego 1, 62-035 Kórnik 

5. UCZESTNICTWO 

W zawodach biorą udział zespoły wyłonione w eliminacjach danego województwa (mistrzowie 
województwa). 
Zespół liczy max. 12 zawodniczek z jednej szkoły urodzonych w latach 2005 i młodszych plus max. 3 
osoby towarzyszące (trener-kierownik i kierowca). Łącznie 15 osób. 
 

6. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenie zespołu do Finału należy zrobić poprzez System Rejestracji Szkół (www.srs.szs.pl) do 
dnia 11.05.2018r. 
Dodatkowo do dnia 14.05.2018 r. na adres oaza@kornik.pl  należy przesłać załącznik Nr 1  o 
rezerwacji noclegów i wyżywienia. 
Załączniki prosimy wysyłać e-mailem. 
Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA 

http://www.srs.szs.pl/
mailto:oaza@kornik.pl


62-035 Kórnik  
Ul. Ignacego Krasickiego 1 
Tel. 61 649 88 75 
e-mail: oaza@kornik.pl 
Dokonanie terminowych zgłoszeń umożliwi nam wydanie Komunikatu nr 2, w którym zawarte 
będą dane uczestniczących szkół, system rozgrywek oraz pozostałe sprawy organizacyjne. 
Dnia 16.05.2018 r. w siedzibie Głównego Organizatora w obecności przedstawiciela Szkolnego 
Związku Sportowego „WIELKOPOLSKA” odbędzie się losowanie grup rozgrywkowych. 

 
7. Przyjazd ekip 25 maja 2018 r. do godz. 13:00. Biuro zawodów czynne od godz. 12:00. Odprawa 
dla trenerów 13:30. 

 
8. WERYFIKACJA 
Obowiązują dokumenty: zgłoszenie o których mowa w pkt.6 oraz ważna legitymacja szkolna. Do 
legitymacji wystawionej po 1 października 2017 r. wymagane jest zaświadczenie Dyrektora Szkoły, że 
zawodnik jest uczniem tej szkoły od początku roku szkolnego. 
Kwestię badań lekarskich określają: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2013 roku w 
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (DZ. U. 2013 poz. 
1248 z dnia 28 października 2013 roku). Dokładny komunikat w sprawie badań lekarskich 
dopuszczających młodzież szkolną do zawodów znajduje się na stronie internetowej Zarządu 
Głównego SZS w Warszawie (www.szs.pl). 

 
9.  SPRAWY FINANSOWE 
Każda ekipa szkolna pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia. 
Osobodzień dla jednej osoby to koszt 60 pln z noclegiem w szkole. 
Dodatkowy obiad(opcjonalnie): 18 pln 
PRZYKŁAD: 2 dni x 60pln (osobodzień) + (obiad dodatkowy)x(ilość osób)=koszt całkowity 

 
Pozostałe koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy. 
Organizator zapewnia dla każdego uczestnika bezpłatne wejście na pływalnię oraz możliwość 
korzystania z mini-golfa. 
Do dnia 15.05.2018 r. należy dokonać wpłaty należności za zakwaterowanie i wyżywienie na konto: 
BANK SPÓŁDZIELCZY 
53 9076 0008 2001 0015 7355 0001 
Z dopiskiem „Ogólnopolskie Igrzyska Dzieci w piłce koszykowej dziewcząt” 
UWAGA: - Zespoły zobowiązane są do posiadania jednakowych strojów z numeracją. 

 
10. NAGRODY: 
- dla każdego zespołu puchar 
- dla miejsc 1-3 medale 
- dla każdej zawodniczki upominek 
- dla pierwszej „piątki” turnieju nagrody rzeczowe 
- dla MVP turnieju nagroda rzeczowa 
Organizator czyni starania o pozyskanie dodatkowych nagród rzeczowych dla drużyn oraz 
indywidualnych. 
 
         Organizator 
         Dyrektor KCRiS OAZA 
         Wojciech Kiełbasiewicz 

         
 

http://www.szs.pl/


Załącznik Nr 1   

Rezerwacja noclegów i wyżywienia – Igrzyska Dzieci Koszykówka 

dziewcząt  
 

1. Nazwa szkoły 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

2. Adres szkoły 

miejscowość: ……………………………….          kod pocztowy: …………………….. 

 

telefon: ….…….................. fax: …………….......... e-mail........................................................ 

 

ulica: ……………..........................................    województwo ………………………............. 

 

Dyscyplina……………………………………………………………………………………… 

 

Ilość zawodników / 

zawodniczek 

Ilość opiekunów / trenerów  Ilość kierowców 

 

 

  

 

ŁĄCZNA LICZBA ZGŁOSZONYCH OSÓB: ……………………………… 

 

Posiłek / dzień  25.05.2018r.  26.05.2018 r.  27.05.2018 r.  28.05.2018 r.  

opcjonalnie 

Śniadanie  

 

X    

Obiad  

 

              X 

Kolacja  

 

   X 

 

Uwaga : W wolnych rubrykach tabeli należy wstawić liczbę uczestników do zakwaterowania i 

wyżywienia  

Planowany przyjazd do Kórnika (dzień)………maj 2018  godzina…………….. 

 

Planowany wyjazd z Kórnika (dzień)………… maj 2018  godzina…………….. 

 

Środek transportu (autokar, PKS, PKP ): …………………………….. 

 

Osoba odpowiedzialna za ekipę: 

Imię i Nazwisko………………………………………………………………………………… 

 

Telefon stacjonarny, komórka,/fax/e-mail……………………………………………………… 

Oświadczamy, że poniesiemy koszty zamówionego wyżywienia i zakwaterowania, które nie 

zostały wykorzystane. 
 

……………………………… 

Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły  


