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okĘgowe zwiąf kj Kajakowe

oie.ly na orgańizację zgfupowań sponowych oBf Mioskio dofinanśoMn]e mpra spońowych
na|ąy składać do PzKaj w teńińie do 14 kwie|ńia 201 1 r na adres pocaowy PzKaj |!b e mai|'
szeegółore ińlÓmacje dol oManeqo konkuEu na dofnansowanie 6dań z fakGsu roei]ania
sponu dzieci i rlodfiąy w Bmach progreńu , spo.l W*yśkich Dzieci' zam]egeono na sl.on]e

POLISH CANOE FEDEMTION

W &ią2ku z ogłoszeńień pżez MsiT, || etepu olwadęgo konkuEu na dofnansowan e
w 2011 r zadań z aką.u |.Ńijania spońu df eci i młodzieży a rańach prolrańu 'spoń
Wvyslkich Df]eci'' prosimy o składanie do Po|skieqo zwiążku K.jakowego of6ń na organżację
obozów spo rlowych d |a dzieci i młodfi9ży w rama.h ak.j |etn iej ' s pońowe Wakacje ''
obozy śpoń@e mogą być rea izowane w okresie od 22 żeŃ€ do 31 si €Ęnia 201 1 wg

wiek ueestników (awodn ków) do 15 |al
. prcgEm $zko|en owy mu6i mi@ wyĘczn e spońwy ak€nl.
"zgrup@ania muŚząmieć chaEkteraó|nopo|sk, ub co najńnisj ponad@giona|ny
. easlMń]a fgrupoweń a 12.14 dńi'
slawka dofinańs@an a (z FRKF MsiT) na 1 ueesln kawynosi35,00ż] dfieńni €

2 pueznaŁ€n.T wyłąu{6 ra wy./fu€ni. ifakMl€.@a.ie'
' organ falor ńus]zabefpieŹyć w odpowiedńiej |ościspzęl spońowy (spełniający w pelni
wymogl b€zp €o€ńsbva) niabędny do €. izacj] prc96mu szko|eniowego w |ym łodfie ńotorowe
do fabezp ecze n ia zaięć specja islycznych w |ości od pow]ed ńiej do i Óści g rup *ko e n iowych
W oferci € na oĘanizację zg.upowan a na|eży famieścić:
1 ' Miejs€ temiń p anoMnego zgrupowańia (nwą dokładny 5dr€s - wybEne ośrodki mu*ą

Śpelni.ć wymog] okreś one odpow]ednimi pż€piśam ).
2' P.ogram organifacyjno *ko eńiowy:

. p|.n ńnansowy (lMq|ędniający ko9z|y ogó|ne i źódła dofnansowań w lym wysokość dopla|

. p|an akoLenisy (ogóLny iBfd.go]owy d|a po*@góhych qrup . pod@s ajęć
specja|istyeńych na wodzie grupa *ko|eni@a ńoże |]*yć do 10 awodn ków n. jedneqo

3' sk]ado$bowyzgfup@ańia:
. |ista zawodników (im ę ina&iśko. dokładna data urodzen]a adEs zamieszkania'
przyna eżność klubÓwa)
kadE *ko]eniowa(mię inaeBko wykśŹalen e' 6pecja|]zacia zawod@a)'

|nfomujemy równjeż. że iśńieje ńoż i@ść uyskania z FRKF MsiT godków na donna.sowanie
mpp śponowych dziBci i młodfieźy z lerń]ńeń rea|izaĆj od 1 |ipca do 31 grudnja 201l r
Wniosek o dolinańsoMnie mpty powińien zaw erać *@egółową zapowiedż zawodów i p|an

b|{?a'nłe d dÓ.@.Jc Ńpfi'dl]c


