ORGANIZATOR
OSP ORW Klub Płetwonurków Mares z Koszalina jest organizatorem

XLIX Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Łowiectwie Podwodnym,
XXI Memoriału Fotografii Podwodnej im. Jerzego Macke

Organizację mistrzostw objęła swoim patronatem Komisja Działalności Podwodnej,
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, członka
Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques CMAS.

WSPÓŁORGANIZATORZY

Starostwo Powiatu

Urząd Miejski

Drawskiego

w Czaplinku
Stare Kaleńsko 27-29 maj 2022 r.

ZGŁOSZENIA, WARUNKI FINANSOWE

Opłata za udział w zawodach wynosi 550zł, za osoby towarzyszące 250zł.
Opłata startowa zawodnika wynosi 350 zł (bez świadczeń pobytowych).
UWAGA: Opłaty powyższe są obligatoryjne, bez względu na ilość zrealizowanych świadczeń
zabezpieczonych przez organizatora Mistrzostw w Łowiectwie i Memoriale Fotografii.
Świadczenia organizatora:
- wyżywienie

27 maj - poczęstunek przy ognisku
28 maj - śniadanie, posiłek regeneracyjny, ognisko
29 maj - śniadanie

- opłata na rzecz właściciela akwenu za złowione ryby,
- zakwaterowanie – dwa noclegi,
- dyplomy, puchary, nagrody rzeczowe, materiały programowe,
- opieka przedmedyczna w trakcie rozgrywania konkurencji.
Pierwszy dzień zawodów na jeziorze Woświn (start w tym samym miejscu co w 2021 r.) o godz.
10:00, rejestracja zawodników na podstawie zgłoszeń od godz. 9:00.
Drugi dzień zawodów na jeziorze Kaleńsko, start o godz. 10:00.
Uczestnicy zawodów ubezpieczają się na swój koszt. Zgłoszenie pisemne, telefoniczne lub
e-mail’em winno zawierać dane personalne zawodników, ilość osób towarzyszących oraz nazwę
drużyny (w przypadku uczestnictwa w klasyfikacji drużynowej).
Mamy do dyspozycji 10 domków 5 osobowych na polanie i pokoje w budynku. Prosimy o podawanie
zespołów 5 osobowych do zakwaterowania w domkach, które będziemy realizowali wg kolejności
zgłoszeń i wpłat do wyczerpania, pozostałe osoby będą kwaterowane w pokojach w budynku.
W zgłoszeniu prosimy o podanie rozmiaru koszulki. Osoby, które przyślą zgłoszenia do końca
kwietnia i podadzą rozmiaru koszulki oraz imię będą miał wykonaną koszulkę personalizowaną.
Opłaty startowe uczestnicy zawodów wpłacają na konto:
OSP ORW Klub Płetwonurków „MARES” bank BGŻ S.A.
75 2030 0045 1110 0000 0270 5540, tytuł przelewu: Mistrzostwa, imię i nazwisko
Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
Marian Kurtiak
tel. kom. 605 351 574
e-mail: marian@kurtiak.pl

lub

Andrzej Muszyński
tel. kom. 606 394927
e-mail andym@aya.com.pl

Regulamin zawodów, lista uczestników oraz aktualne informacje dostępne będą na stronie
Organizatora: www.mares.koszalin.pl o

