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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 1 
 
 
Koleżanki i Koledzy, 

W związku z organizacją V Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku (V OF ISPR 2014), 

przygotowaliśmy na stronie www.azs.waw.pl szereg informacji związanych z ww. wydarzeniem. Prosimy o zapoznanie 

się z nimi oraz o zastosowanie się do poniżej opisanych procedur związanych ze zgłoszeniami. 

 

1. Organizatorem V Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku jest AZS Środowisko Warszawa 

we współpracy z Klubami Uczelnianymi AZS Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie. 

2. V OF ISPR 2014 zostanie rozegrany w Warszawie w dniach 28 – 30.11.2014 r. w oparciu o obiekty sportowe 

Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego oraz tereny SGGW (biegi przełajowe) 

3. Uczestnicy V OF ISPR 2014 zostaną zakwaterowani w Hotelu ARAMIS w Warszawie przy ul. Mangalia 3. 

4. W ramach pobytu w Warszawie uczestnicy V OF ISPR mają zagwarantowane noclegi w pokojach 2 i 3 

osobowych z piątku na sobotę (28/29.11.2014) i z soboty na niedzielę (29/30.11.2014) oraz wyżywienie  

(3 posiłki dziennie) od kolacji w piątek 28.11.2014 r. do obiadu w niedzielę 30.11.2014 r. 

5. Uczestnicy (jednostki delegujące) na V OF ISPR 2014 ponoszą koszty transportu do i z Warszawy oraz są 

zobowiązani do uiszczenia opłaty za udział w zawodach w wysokości 30 PLN / osoba (regulamin pkt. V. 7 i 8). 

6. Biuro zawodów (rejestracja, weryfikacja i kwaterunek uczestników) będzie zorganizowane w holu hotelu 

ARAMIS w Warszawie przy ul. Mangalia 3 i czynne będzie w piątek 28.11.2014 r. w godz. 15.00 – 20.30. 

7. Odprawa techniczna zostanie przeprowadzona w piątek 28.11.2014 r. o godz. 21.00 w Sali konferencyjnej 

Hotelu ARAMIS. 

8. Zgłoszenia wstępne (ilościowe) należy przesyłać e-mailem na adres Kolegi Rafała Jachimiaka 

(rafal.jachimiak@azs.pl) na druku zgłoszenia wstępnego będącym załącznikiem do regulaminu i niniejszego 

komunikatu, do dnia 24 listopada 2014 r. (poniedziałek) do godz. 15.00. 

9. Zgłoszenia ostateczne w poszczególnych dyscyplinach należy przywieźć ze sobą na weryfikację. 

10. Istnieje możliwość rezerwacji pokoju 1 osobowego (trener / kierownik ekipy). Koszt takiej rezerwacji to  

300 PLN / osoba. Informację o rezerwacji pokoi jednoosobowych prosimy wyraźnie zaznaczyć w zgłoszeniu 

wstępnym. 

11. Istnieje możliwość zgłoszenia większej liczby uczestników – reprezentantów danego środowiska. Zgłoszenie 

takie skutkować będzie pokryciem 100 % kosztów dodatkowej liczby osób wg stawki 300 PLN / osoba. 

Za zgłoszenia reprezentacji danego „środowiska” bez względu na uczelnię z której pochodzą uczestnicy V OF ISPR 2014 

odpowiada dana Organizacja Środowiskowa AZS. 

 

Osobą koordynującą wszelkie działania związane z organizacją V Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego 

Roku jest Kolega Rafał Jachimiak (tel. 502 653 940, e-mail: rafal.jachimiak@azs.pl). Kontakt do Biura AZS Środowisko 

Warszawa – stopka. 

 

 

http://www.azs.waw.pl/
mailto:rafal.jachimiak@azs.pl
mailto:rafal.jachimiak@azs.pl

