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INFORMACJE DLA OSÓB POWOŁANYCH NA MISTRZOSTWA EUROPY DO LAT 20 

BORÅS/SZWECJA, 18-21.07.2019 

 

Poniżej przedstawiamy informacje dla uczestników Mistrzostw Europy Juniorów, które 

zostaną rozegrane w miejscowości Borås w Szwecji w dniach 18-21.07.2019. 

 

Przeloty: 

Zgodnie z załączoną listą. Bilety zostaną wysłane do uczestników drogą elektroniczną. 

Zbiórka osób podróżujących liniami LOT w dniu 16.07.2019 o godzinie 18:00 przy stanowiskach 

LOT w strefie VIP w prawej części hali odlotów na lotnisku Chopina. Odprawa rozpocznie się  

o godzinie 18:10 w dedykowanych dla PZLA stanowiskach. Dla osób dojeżdżających z obozu 

w Spale w dniu 16.07.2019 PZLA organizuje transport. Osoby zainteresowane transferem 

proszone są o potwierdzenie kierownikowi zgrupowania Wiesławowi Rożejowi do 12.07.2019 do 

godz. 10:00  

Na lotnisku obowiązuje strój reprezentacyjny z kolekcji 4F z logo ORLEN. 

 

Limity bagażu: 

LOT 

23 kg bagaż główny 

8 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). 

 

Wizzair 

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). 

 

Tyczki i oszczepy zostały przypisane do rezerwacji zawodników z danych konkurencji (są już 

opłacone). Podobnie w przypadku stołów do masażu i torby z lekami. 

 

Nocleg dla osób podróżujących liniami Wizzair w dniu 15/16.07.2019: 

Hotel Sangate Airport 

Ul. 17 Stycznia 32, 02-148 Warszawa 

 

Śniadanie w dniu 16.07.2019 od godziny 06:00. 

Transfer na lotnisko o godzinie: 09:00. 
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Sprzęt reprezentacyjny i startowy: 

Obowiązuje sprzęt z kolekcji 4F z logo ORLEN. W sprawie odbioru sprzętu należy skontaktować 

się z Markiem Posłajko, tel. 664 721 975, email: marek.poslajko@pzla.pl  

Przypominamy o obowiązku używania podczas zawodów, dekoracji, na obiekcie,  

w wywiadach oficjalnego stroju z kolekcji 4F z logo ORLEN (nie treningowego).  

 

Zwrot kosztów podróży: 

PZLA zwraca koszty podróży na trasie: miejsce zamieszkania – Spała/Kozienice/Warszawa – 

miejsce zamieszkania na podstawie „oświadczenia do zwrotu kosztów podróży”  

i ew. załączonych biletów (w przypadku braku biletów naliczony zostanie ryczałtowo koszt 

przejazdu jak TLK w 2 klasie). Druk „oświadczenia” będzie miał przy sobie Kierownik Ekipy –  

p. Marek Fostiak.  Bilety wystawione elektronicznie należy przesłać na adres: 

malgorzata.slesinska@pzla.pl. Bilety „tradycyjne” zakupione w kasie PKP należy przesłać  

w oryginale na adres PZLA nie później niż do 06.08.2019. Po tym terminie nadesłane bilety nie 

zostaną rozliczone. 

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 14 dni 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. 

 

W przypadku dodatkowych pytań należy kontaktować się z Małgorzatą Ślesińską: 

malgorzata.slesinska@pzla.pl 
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