
Warszawa, 14.02.2023 r.

AMP w Pływaniu
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1

KŚ AZS Lublin
81 445-67-64
www.amp.lublin.pl
oliwia.nowosad@azs.lublin.pl
Piotr Bujak (510-089-179) – sprawy sportowe, Oliwia Nowosad
(570-331-431) - kwaterunek, Olga Bociankiewicz (784-059-165) - inne

od: 14.04.2023 do: 16.04.2023
16.03.2023

Aqua Lublin (Al. Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin)
4 hotele o podwyższonym standardzie.
Noclegi: 14/15 kwietnia, 15/16 kwietnia 2023 r.

Wyżywienie od kolacji 14.04.2023 r. do obiadu 16.04.2023 r. (dot. Wariantu
A i B)
Śniadania: hotele
Obiady i kolacje: na miejscu zwodów – Aqua Lublin, restauracja Prosto z
Mostu (Al. Zygmuntowskie 4).

Wariant A: 500 PLN/osoba (zakwaterowanie, wyżywienie, koszulka +
gadżet mistrzostw, opłata za udział)
Wariant B: 200 PLN/osoba (obiad x2, kolacja x2, koszulka + gadżet
mistrzostw, opłata za udział)
Wariant C: 80 PLN/osoba (koszulka + gadżet mistrzostw, opłata za udział)
Wariant D: 20 PLN/osoba (opłata za udział)
Termin płatności: 16.03.2023 r.
Dane do przelewu:
Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Lublin
ul. Głęboka 31, 20-612 Lublin
Nr konta mBank: 04 1140 2004 0000 3102 7603 5858
Tytuł przelewu: AMP pływanie + nazwa uczelni + wariant
1. Dla zainteresowanych istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju
1-osobowym (wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem i za
dopłatą 200 PLN/osoba).
2. Parking przy hotelu jest dodatkowo płatny (opłatę należy uiścić w
recepcji hotelu).
3. Dodatkowa opłata za udział w AMP w poszczególnych wariantach (20
PLN/osoba) dotyczy wyłącznie zawodników.
4. Brak wpłaty w/w terminie oznacza rezygnację z ofert/wariantów
organizatora.
5. Dla zainteresowanych istnieje możliwość zamówienia dania
wegetariańskiego (wyłącznie po wcześniejszych ustaleniach z
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organizatorem).
6. Do 16.03.2023 r. na email: oliwia.nowosad@azs.lublin.pl należy podać
rozmiary koszulek z podziałem na damską oraz męską rozmiarówkę. Dla
uczestników, którzy nie podadzą rozmiarów w w/w terminie, koszulki
zostaną przydzielone losowo.
7. Do 16.03.2023 r. na email: oliwia.nowosad@azs.lublin.pl należy podać dane
do faktury.
8. Podane ilości osób w zgłoszeniu wstępnym są zobowiązujące i nie ma
możliwości zmiany po terminie zgłoszenia wstępnego.
9. Szczegóły kwaterunku w komunikacie nr 2.

Funkcja / imię i nazwisko organizatora:
Paweł Danielczuk - Prezes Zarządu KŚ AZS
Lublin
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