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okęgowe zw]ąf ki Kajakowe

W &iąfku z oglosz€nism pżef MsiT. ||elapu obł€nego końkulsu ńó dolina.sN.nie
w 2012 | zadań z ąk|esl rc&ijan a sporlu dzi€ci i mlodzieży w Emach programu ,spoń
Wszyslkich oziecr proŚimy o składanie do Po|skiego związku K4akMgo of€ń na o.oanizację
obozóW sponowych d|a dzieci i ńl'odziÓży w Emach akcii ]etniej ' sponM Wakacje'
obofy spońM mogą być ea żowane w okresie od 30 eefuc do 31 śieFn a 2012 wg

.wiek Ucz€slników (zawodników) do 15 |al.
prograń *kÓ|eniNl/mŃi m eć wyłącznie spońW} €k@nl'

. zgrupowanE mu*ą mieć chalakle. 09ó nopo|śki, |ub co ńajmniej pońedBgiona|ny
' das lŃania zgrupowania ]2 ]4 dni
. slawka dolinansfuania (z FRKF MsiT) na 1 udestnika wyńÓŚi 35'00fł d'ennie
f pŹezńacz€iiem wyączn e na wyżywieni6 zkwaterowan e'
oĘanizatormusizabefpeeyćwodpowedniejiloścspżęi.pońowy(spełriająclwpe]n

wymogi bezpieeeństwa) niezbędńy do Ea|iżac]i progEmu *ko eńiorego w lym lodz e molorowe
d o za bezpiecze n ia za] ęć specja |isly*nych W i|oś cl odpowi6dn i.j d o i|oś.i g rup szko|en owyĆh,
W ofercie na orgańiację zgrupNania na|eży famieścić
l ' Miejs@ ] temin p]anowanego fg.upowania (n.łą dokladny adEs wybńńe ośrodki mUŚżą

śpeh ać wyńoli Ók€ś|one odpoMednimi pżepisam ),
2' Program oĘaniza.yjńo szko|en owy:

. p|an linańsowy (UMg ędniający kosa} ogóhe i 'ódłd donnanśoMń w lym wyŚokość dÓpłal

p|an sfko|en owy (ogó|ry ivczegółowy d e poszQegó|nych grup pod€as zajęć
.pe.]a]is|yczńych ńa wodżje grupa szkoeńioM ńoże |iczyć do ]0 awodn ków ńajedńego

3' skład osobowy zgrup@ania:
' |isl. fawodników (]ń ę inaeisko dokładna data urodfeńia' adEsamiegkana'
pżyna eżnośó k uboM)
kadra szko|en oM (im ę iraeisko wyksaabeni€' gpec]aliacja awodoM)

oferry na orqańizację zgrupowań spońowych na|eży skład.ć do PfKaj w lerm]nie do 23 kMeinia
2012l n. adEs: oifi@.óozkai o
sztegółore infomaĆje dol. otMneqo końkursu na dof nansowan]e fadań f zakresu roeii.nia
6pońudzieci ńłodżieży w Emach programu , spoń Wszystkich Df eci. zamieszdono na sl.oń €
Ms T htlo//W msooń'oov'o
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