Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Vajanského námestie č. 1
036 01 Martin a
OR SZZP, Hollého 2, 971 01 Prievidza

POZVÁNKA
Týmto Vás pozývame na
Celoslovenské Športové Hry (CŠH) členov Slovenského zväzu zdravotne postihnutých (SZZP)
so sídlom v Martine v spolupráci s OR SZZP Prievidza, ktoré sa uskutočnia :
Dňa: 29.9.2018 ( prezentácia 8,00 hod. do 9,00 hod. )
Kde :
BOJNICE
Miesto: Hlboké 1564
Organizátor: Predsedníctvo Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Martin, OR SZZP Prievidza
Garant: - Predsedníctvo ÚR SZZP v zastúpení predseda p. František Fašianok
- OR SZZP Prievidza v zastúpení predseda p. Ľudmila Velikovová
Účel: Celoslovenská športovo spoločenská akcia zdravotne postihnutých občanov, členov
SZZP na území Slovenskej republiky
Cestovné: na náklady OR SZZP, ZO SZZP vysielajúcej organizácie. Účastníci, prichádzajúci autobusom,
prípadne vlakom do Prievidze, na miesto športových hier prídu prímestským autobusom smer
Nitrianske Rudno, prípadne odvoz zabezpečíme.
Občerstvenie a stravovanie: je zabezpečené organizačným výborom
Poplatky sú dohodnuté takto: Večera 4 € za 28.9.2018 ( večera: hlavné jedlo, káva-čaj –
spoločenský večierok
Nocľah: 12 €
Raňajky 3€, obed 4€, spolu 23€. Spolu poplatok pri príchode 20,- € za 1 účastníka ďalšie poplatky
už nebudú.
Účastníci, ktorí pricestujú (29.09.2018 / bez večere, spoločenského večierka, nocľahu - zaplatia pri
prezentácií priamo už na mieste športových hier 5 € štartovné za účastníka. Doklad o zaplatení
dostane OR SZZP, ZO SZZP ( v prvom aj druhom prípade).
Doporučujeme pricestovať už 28.9.2018.
Stravovanie 29.9. 2018 – raňajky, obed, občerstvenie , káva, čaj, voda je zabezpečená organizačným
výborom.
Kategórie: muži , ženy (spolu)
Disciplíny:
streľba zo vzduchovky
kop loptou na cieľ
hod na cieľ
hod šípky na terč
Hodnotenie jednotlivých disciplín je podľa platných smerníc pre zdravotne postihnutých.
Počet účastníkov z jednotlivých OR SZZP je stanovený na 5 členov.
Kontakt: Poštou: Ľudmila Velikovová – predseda OR SZZP, Bendíka 8/4, 971 01 Prievidza
Mobil: 0905592995

Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada, Hollého 2
971 01 Prievidza

Návratka na CŠH: OR SZZP

..........................................

Doporučujeme pricestovať 28.9.2018 do Prievidze ..................................... do 18,00 hod, o 19,00
bude spoločná večera , základné informácie, spoločenské posedenie .
Pricestujeme dňa : ................. deň pred súťažným dňom vlakom o : .... autobusom o : ...
Vlastným autom o: ....
Počet: ...,z toho Muži: ..., Ženy: ....
Požadujeme zabezpečiť: Večeru v počte . ...

nocľah spolu: . . . z toho ženy : ...

Raňajky v počte : ... obed v počte ...

V deň súťaže 29.9.2018 , po ukončení:
Požadujeme odvoz na spoj k vlaku o : .......hod. z Prievidze
Požadujeme odvoz k autobusu o : ...... hod. Z Prievidze
Požadujeme nocľah na 29.9.2018 v počte : .. z toho muži, ..ženy /nocľah 12€ zaplatí účastník pri
nástupe/
Ďalšie poznámky – požiadavky :

Návratku zaslať do 10.8.2018. Ak nepošlete návratku do termínu stratíte zabezpečenie . !!!
Kontakt:
Kontakt: Poštou: Ľudmila Velikovová – predseda OR SZZP
Č.t.090559299
5

lvelikovova@gmail.com

Ul. Bendíka

8/4

971 01

Prievidza

