3. GRAND PRIX POLSKI WETERANÓW
Wisła, 10-11.11.2018
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. Organizatorzy
• Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o.
• Polski Związek Tenisa Stołowego
2. Patronat honorowy
Tomasz Bujok – Burmistrz Miasta Wisła
3. Partnerzy i sponsorzy

4. Cel
• Popularyzacja tenisa stołowego
• Integracja środowiska weteranów
• Promocja Miasta i Gminy Wisła.
5. Termin i miejsce
Turniej odbędzie się 10-11 listopada 2018 w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1
w Wiśle przy Placu Hoffa 5 (Rynek).

6. Uczestnictwo
Weterani zamierzający uczestniczyć w zawodach muszą spełniać wszystkie warunki
określone w Regulaminie Rozgrywek PZTS w sezonie 2018/2019.
Zawodników obowiązuje obuwie sportowe na jasnej podeszwie oraz strój sportowy.

7. System rozgrywania
Turniej z cyklu Grand Prix Polski Weteranów będzie rozgrywany zgodnie z
Regulaminem PZTS na sezon 2018/2019
Turniej będzie rozegrany na 12 stołach Donic oraz Andro piłeczkami plastikowymi,
białymi TIBHAR 40+***SynTT NG.

8. Program zawodów
7.11.2018 (środa)

do godz. 18.00 ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń.
9.11.2018 (piątek)
od godz. 16.00 zakwaterowanie w Ośrodku Przygotowań Paraolimpijskich (OPP)
lub w innych obiektach noclegowych
17.00-20.00 – trening na sali sportowej w OPP
18.00 – kolacja w OPP (dla osób, które wykupiły wyżywienie)
10.11.2018 (sobota)
7.00-9.30 – śniadanie w OPP (dla osób, które wykupiły wyżywienie)
9.00 – rozpoczęcie gier na hali sportowej SP nr 1 w Wiśle (Pl. Hoffa 5)
11.30 – zebranie Rady Weteranów
11.45 – uroczyste otwarcie zawodów na hali sportowej SP nr 1 w Wiśle (Pl. Hoffa 5)
13.00-14.30 – obiad w OPP (dla osób, które wykupiły wyżywienie)
14.30 – dalszy ciąg zawodów
20.00 – Wieczór Weterana połączony z kolacją (→ więcej informacji w punkcie 10)
11.11.2018 (niedziela)
7.00-9.00 – śniadanie w OPP (dla osób, które wykupiły wyżywienie)
9.00-13.00 – gry na hali sportowej SP nr 1 w Wiśle (Pl. Hoffa 5)
13.00-13.30 – ceremonia zamknięcia turnieju
13.30-15.00 – obiad w OPP i wykwaterowanie z pokoi
Szczegółowy program zawodów podany zostanie na stronie www.pzts.pl.

9. Zgłoszenia, wpisowe
Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 7 listopada 2018 r. do godz. 18.00 na adres mailowy: wr@pzts.pl.
Wpisowe w kocie 40 zł należy wpłacać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7
listopada 2018 na konto:
BANK SPÓŁDZIELCZY 53 8137 0009 0033 1117 2000 0010
Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o. o.
43-460 Wisła, ul. Olimpijska 1
W tytule wpisując:
„3. Grand Prix Polski Weteranów – imię i nazwisko zawodnika/zawodniczki”
10.

Uwagi organizacyjne

Na terenie hali rozgrywek obowiązuje bezwarunkowy zakaz spożywaniu alkoholu.
Przebywanie na hali rozgrywek w stanie wskazującym na użycie alkoholu będzie
powodowało natychmiastowe wykluczenie zawodnika z rozgrywek i przekazanie
takiej osoby organom porządkowym. W stosunku do takiej osoby zostaną
wyciągnięte przez PZTS konsekwencje dyscyplinarne.

11.

Noclegi i wyżywienie

Zamówienie wyżywienia i noclegów we własnym zakresie.
Proponowane obiekty noclegowe:
Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich
ul. Olimpijska 1
43-460 Wisła
tel. (33) 855 24 14
e-mail: poczta@osstart.com.pl
Ośrodek posiada stołówkę, która będzie serwować wyżywienie dla gości
mieszkających w ośrodku oraz w okolicznych obiektach noclegowych
– zgodnie z indywidualnym zamówieniem.

WIECZÓR WETERANA
Miejsce: Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich (sala konferencyjna)
• dla osób, które będą zakwaterowane w ośrodku i będą korzystać z pełnego
wyżywienia w czasie turnieju (od kolacji w piątek do obiadu w niedzielę)
Wieczór Weterana GRATIS
• dla osób, które będą zakwaterowane poza ośrodkiem, ale będą korzystać z
pełnego wyżywienia w czasie turnieju (od kolacji w piątek do obiadu w
niedzielę) Wieczór Weterana w cenie 20,00 zł
• dla pozostałych osób Wieczór Weterana w cenie 40,00 zł

Potwierdzeniem udziału w Wieczorze Weterana jest:
→ przelew w/w kwot na konto ośrodka do dnia 7.11.2018 r.
→ odebranie bloczka w recepcji do godz. 10.00 w dniu 10.11.2018 r.
Prosimy dokonywać wpłat na konto nr: 53 8137 0009 0033 1117 2000 0010

w tytule wpisując: „Wieczór weterana, imię i nazwisko”
Cennik:
pokój 1-osobowy
pokój 2-osobowy / 1os
pokój 3-, 4-osobowy / 1 os.
studio 2+1, 2+2, 2+3
śniadanie
obiad
kolacja

65,00 zł
60,00 zł
55,00 zł
55,00 zł
15,00 zł
25,00 zł
15,00 zł

Dla gości hotelowych basen GRATIS (zapisy na basen w recepcji ośrodka).

Willa Nova
ul. Willowa 20
43-460 Wisła
tel. 505 963 365
e-mail: willanova@willanova.com.pl
Cennik:
Pokój 1-osobowy
Pokój 2 - osobowy Eko
Pokój 2 - osobowy Komfort
Pokój 2 - osobowy Komfort z balkonem
Pokój 3-osobowy Komfort
Pokój 4-osobowy Komfort
Pokój 4-osobowy Komfort z balkonem
Studio 4-osobowe Komfort

100 PLN
130 PLN
150 PLN
160 PLN
200 PLN
240 PLN
250 PLN
260 PLN

Willa Stok
ul. Willowa 16
43-460 Wisła
tel. 33 855 24 39
e-mail: recepcja@willastok.pl
Cennik:
pokój 2-osobowy bez balkonu
pokój 2-osobowy z balkonem
apartament standard 3-osobowy
studio 4-osobowe
apartament standard 4-osobowy
dostawka

130,00 PLN
160,00 PLN
210,00 PLN
280,00 PLN
300,00 PLN
60,00 PLN

12. Nagrody
Za miejsca I – III w każdej z kategorii: puchary oraz bony zakupowe firmy AGA
SPORT.

13. Dodatkowe informacje

→ Na hali SP nr 1 w Wiśle czynne będzie stoisko ze sprzętem do tenisa stołowego
firmy AGA SPORT.
→ Przewodniczący Rady Weteranów Adam Hnyda zaprasza o godz. 11.30 na
zebranie Członków z prośbą o niezawodne i punktualne przybycie.

