
Informacja II obóz sportowy 10-17.01.2021 rok 

W związku z rozporządzeniem Rady  Ministrów  w sprawie Covid, które obowiązuje od 28.12.2020 r. 

w zakresie regulacji w obszarze sportu i pismem władz PZTO informuję, że planowana akcja 

szkoleniowa licencjonowanych klubów, odbędzie się w planowanym czasie i miejscu.  

W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie licencjonowani zawodnicy, trenerzy, działacze PZTO. W 

naszym przypadku, prawie wszyscy uczestnicy posiadają taką licencję. Jeśli ktoś nie ma jej wyrobionej 

proszony jest o kontakt z trenerem Krzysztofem Łabutka ( informacja j.n.), który jest odpowiedzialny 

za uporządkowanie systemu licencyjnego w naszych klubach. Niestety, tym razem muszę odmówić 

udziału w szkoleniu osobom spoza klubu ( wpłacone zaliczki odwrotnie zwracam).  

Jednocześnie regulacje rządowe zakazują wyjazdów służbowych, wycieczek, wypoczynku dzieci i 

młodzieży. Następstwem jest brak możliwości klubu o ubieganie się o dofinansowanie szkolenia. 

Również nie skorzystacie z bonu wakacyjnego „ 500 + ”w tym terminie. Wszystkie nasze kluby na 

szczęście w końcu roku budżetowego, mają dobrą kondycję finansową. Ze względu na fakt bardzo 

szybko rozpoczętych ferii, nie będzie dofinansowania z kadr wojewódzkich. Ewentualne faktury na 

rekompensaty z zakładów pracy ( fundusze socjalne)  otrzymacie jedynie na  W związku z czym jak w 

latach ubiegłych dofinansują udział w szkoleniu na zasadach jak co roku. tz. Każdy z członków klubu, 

który opłaca min. 3 m-ce składki członkowskie otrzyma dofinansowanie według zasad: 

 - 300 zł dla każdego członka klubu ( warunek min. 3 miesiące opłacane składki ) 

- 100 zł za medal z 2020 r. ( dot. imprezy głównej dla danej kat. wiekowej ) 

- 100 zł za kolejne dziecko w rodzinie ( tylko na jedno dziecko ) 

- 100 zł uznaniowe ( wymierna praca społeczna na rzecz klubu, inne uznane przez klub 

* wszystkie zasady dofinansowania sumują się.  

* lista dofinansowań zostanie opublikowana do końca 2020 roku.  

 

Zdaje sobie sprawę, że niektórzy warunkowali wyjazd od otrzymania wsparcia z programu 500+. Jeśli 

komuś, przedstawione warunki udziału w szkoleniu nie odpowiadają, proszę drogą SMS tel. 

602185526 odwołać wyjazd. Wpłacona zaliczka zostanie zwrócona. Na chwilę obecną mamy więcej 

chętnych niż miejsc w hotelu. Przedstawiona lista uczestników, będzie opublikowana z listą 

rezerwową.  

Dane do wyrobienia licencji PZTO: 

- nazwa klubu 
- foto (legitymacyjne, można zrobić z telefonu, w formacie JPG)  
- Imię , nazwisko 
- data i miejsce urodzenia 
- imię ojca i matki 
- miejsce zamieszkania ( ulica, nr domu-mieszkania, kod. Pocztowy) 
- pesel 
- obywatelstwo ( Polska, Ukraina, itp.)  
 
Należy wysłać na adres e-mail: licencjewesolek_tkd@op.pl  
Rejestruje trener Krzysztof Łabutka 
 
Informacja dodatkowa. Ze względów oczywistych z wcześniejszego programu obozu nie zrealizujemy 
jazdy na nartach.   
 


