INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW MIĘDZYNARODOWEGO MECZU U18
UKRAINA-TURCJA-BIAŁORUŚ-POLSKA
KIJÓW, 29.06.2019
Poniżej przedstawiamy informacje dla uczestników Międzynarodowego Meczu do lat 18, który
odbędzie się w Kijowie w dniu 29.06.2019.
Przeloty:
Wylot:
Powrót:

28.06. Warszawa – Kijów
30.06 Kijów – Warszawa

07:15 – 09:50, nr lotu W6 1567
06:10 – 06:40, nr lotu W6 1568

Limity bagażu (Wizzair):
Zawodnicy oraz trenerzy: Magdalena Kubala, Piotr Morka, Leszek Walczak a także
fizjoterapeutka Ewelina Białas (stół do masażu jako bagaż główny):
20 kg bagaż główny
10 kg bagaż podręczny (wymiary: wys. 55 cm, szer. 40 cm, gr. 23 cm).
Dodatkowo można ze sobą zabrać jeden mały przedmiot (np. plecak) o wymiarach:
wys. 40 cm, szer. 30 cm, gr. 20 cm (musi zmieścić się pod siedzeniem fotela).
Karty pokładowe zostaną przekazane kierownikowi ekipy – p. Pawłowi Olszańskiemu.
Pozostali
10 kg bagaż podręczny (wymiary: wys. 55 cm, szer. 40 cm, gr. 23 cm).
Dodatkowo można ze sobą zabrać jeden mały przedmiot (np. plecak) o wymiarach:
wys. 40 cm, szer. 30 cm, gr. 20 cm (musi zmieścić się pod siedzeniem fotela).
Sugerowane pobranie aplikacji ze strony Wizzair. Odprawa online dostępna w terminie
od 48 do 3 godzin przed odlotem. Odprawa na lotnisku płatna jest dodatkowo, ewentualnie
poniesione koszty nie zostaną zwrócone przez PZLA.
Tyczki i oszczepy zostały przypisane do rezerwacji zawodników z danych konkurencji (są już
opłacone).
Nocleg dla uczestników przed wylotem w dniu 27.06.2019:
Hotel Sangate Airport
Ul. 17 Stycznia 32, 02-148 Warszawa
Przy wymeldowaniu należy odebrać pakiet śniadaniowy. Transfer na lotnisko o godzinie: 05:00.
Sprzęt startowy:
Obowiązuje sprzęt z kolekcji 4F z logo ORLEN. Odbiór sprzętu jest możliwy w siedzibie PZLA
w Warszawie w następujących godzinach:
Wtorek – środa
9:00 -16:00
czwartek
9:00 -18:00.
Jeżeli ktoś nie ma możliwości odbioru osobistego, należy wskazać osobę, która odbierze sprzęt
w jego imieniu oraz preferowany rozmiar w celu przygotowania paczki ze sprzętem 4F (strój
startowy, koszulka treningowa i dres treningowy). Informację należy przesłać do Marka Posłajko
marek.poslajko@pzla.pl
Zakwaterowanie podczas imprezy:
Hotel “PUSCHA Congress Hotel”
Str. N. Yunkerova 20
Kyiv, Puscha-Voditsa, 04075, Ukraine
Tel.: +38 (044)364 90 00,
http://puscha-hotel.com.ua/

Zwrot kosztów podróży:
PZLA zwraca koszty podróży na trasie: miejsce zamieszkania –Warszawa – miejsce zamieszkania
na podstawie „oświadczenia do zwrotu kosztów podróży” i ew. załączonych biletów
(w przypadku braku biletów naliczony zostanie koszt przejazdu TLK/IR w 2 klasie). Druk
„oświadczenia” będzie miał przy sobie Kierownik Ekipy – p. Paweł Olszański.
Uwaga: od dnia 1 kwietnia 2017 brak numeru rachunku bankowego do przelewu zwrotu
kosztów w kolumnie 9. oraz niedostarczenie do PZLA brakujących danych w ciągu 14dni od
zakończenia akcji skutkować będzie utratą prawa do wypłaty zwrotu kosztów przejazdów.
Ubezpieczenie:
Uczestnicy wyjazdów zagranicznych, w tym imprez, objęci są ochroną ubezpieczeniową:
nr polisy: 908210782400/2019/SJ, ważna 1.05.2019 – 30.04.2020
Numer centrum alarmowego: +48 502 308 308.
Uwaga: w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego należy niezwłocznie skontaktować się
pod podany numer telefonu (PZLA nie ma możliwości zgłaszania szkody w imieniu
poszkodowanego).
Ubezpieczenie obejmuje:
- koszty leczenia i assistance (w tym leczenie szpitalne i ambulatoryjne, transport chorego,
leczenie stomatologiczne, transport zagranicą i do kraju, koszty hotelu – jeśli ubezpieczony nie
może wrócić w zaplanowanym terminie do kraju),
- bagaż podróżny (w tym sprzęt sportowy),
- ratownictwo,
- odpowiedzialność cywilną,
- zdarzenia powstałe w wyniku aktów terroryzmu.
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie wylotu z Polski a kończy z chwilą
powrotu do kraju.

