
 
    

 

 

 
           

 
 

Komunikat Organizacyjny  
Finału Centralnego XIX Ogólnopolskich Igrzysk LZS 

Tarnowo Podgórne 2016  
 

organizowanego w ramach 70-lecia LZS 
 pod Honorowym Patronatem  

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Andrzeja Dudy 
 

Finał Centralny jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 
 

Termin i miejsce 
Igrzyska odbędą się zgodnie  regulaminem Igrzysk w dniach  26-28.08.2016r. w Tarnowie Podgórnym 
woj. wielkopolskie.  
 
Weryfikacja 

 Weryfikacja odbędzie się 25.08.2016r. w godzinach 16:00 – 20:00  i 26.08.2016r.                              
w godzinach 8:00-12:00 w Hotelu 500 w Tarnowie  Podgórnym,  ul. Poznańska 139; 

 Weryfikatorzy wojewódzcy przyjeżdżają w dniu 25.08.2016r. (czwartek) do godz. 16:00.  
Wcześniejszy przyjazd weryfikatora należy uzgodnić z organizatorem; 

 Weryfikatorzy przywożą niezbędne dokumenty do weryfikacji, zgodnie z wymaganiami  
regulaminu Igrzysk; 

 W trakcie weryfikacji można dokonać ostatecznych zmian w składzie osobowym reprezentacji 
wojewódzkiej.  

 Proponowany skład osobowy reprezentacji należy nadesłać na drukach zgłoszeniowych 
znajdujących się na stronie www.igrzyskalzs2016.pl na adres: iwona.kania@lzs.pl oraz na 
biuro@lzs-wlkp.pl   w nieprzekraczalnym terminie do 12 sierpnia 2016 r. do godz. 1300.  

 
  Wymagana dokumentacja do weryfikacji: 

 lista imienna z serią i numerem dowodu osobistego; 

 legitymacja LZS z opłaconymi składkami za 2016 rok; 

 dokument tożsamości (do okazania); 

 aktualne badania lekarskie lub  oświadczenie; 

 zaświadczenie (kopia) o stopniu niepełnosprawności; 

 uczestnicy czwórboju dla władz dodatkowo muszą posiadać dokument stwierdzający pełnioną 
funkcję lub potwierdzenie pracy w jednostce samorządowej. 
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Przyjazd ekip 
Przyjazd ekip w dniu 26.08.2016 do godz. 17:00.  
Prosimy o przygotowanie imiennej karty zgłoszeniowej przed przyjazdem na miejsce. Każdy uczestnik 
powinien własnoręcznie podpisać kartę zgłoszeniową, która jednocześnie będzie listą meldunkową 
oraz potwierdzeniem korzystania ze świadczeń podczas Igrzysk (zakwaterowanie, wyżywienie, 
upominki). Oryginał z podpisami weryfikator ma obowiązek przekazać kol. Iwonie Kusińskiej-Kani  za 
pokwitowaniem w czasie weryfikacji (przesłane kopie będą przekazane do miejsc zakwaterowania 
oraz spraw organizacyjnych). 
 
Odprawy techniczne 
Odprawy techniczne odbędą się w dniu 26.08.2016r. w godzinach 19:30 – 21:00 w Hotelu 500,                
ul. Poznańska 139 Tarnowo Podgórne. 
 
Miejsce zakwaterowania 
Szczegółowe informacje po otrzymaniu zgłoszeń imiennych z województw. 
 
UWAGA!  Informujemy,  że kosztami za powstałe szkody w miejscach zakwaterowania zostaną 
obciążone jednostki delegujące (WZ LZS). 
 
Wyżywienie 
 
26.08.2016r. (piątek) 

KOLACJA  - godz. 17:00 - 18:30 w miejscu zakwaterowania 
 
27.08.2016r. (sobota) 

ŚNIADANIE - godz.   7:00 - 8:00 w  miejscu zakwaterowania 
OBIAD         - godz. 13:00-14:30 - miejsce: 

 hotel 500 - goście oraz  ekipy zakwaterowane w tym hotelu; 

 hotel Vector, Onyks - ekipy zakwaterowane w tych hotelach; 

 pozostali uczestnicy Igrzysk - Bar OSIR Tarnowo Podgórne ul. Nowa 15. 
  KOLACJA  - godz. 17:00 - 18:30  - Park 700-lecia ul. Szkolna Tarnowo Podgórne: 
                      wszyscy uczestnicy 

 
28.08.2016r. (niedziela) 

ŚNIADANIE - godz. 7:00 - 8:00 w miejscu zakwaterowania; 
OBIAD         - godz. 13:00 – 14:30  w miejscach jak w sobotę 27 sierpnia br. 
 

Biuro Igrzysk 
 
Biuro Igrzysk - Ośrodek Sportu i Rekreacji:  I piętro, ul. Nowa 15 Tarnowo Podgórne. 
 
Program  Igrzysk 
 
Program Igrzysk oraz szczegółowe regulaminy poszczególnych konkurencji znajdują się na oficjalnej 
stronie Igrzysk www.igrzyskalzs2016.pl 
 
Posiedzenia statutowe 
 
Posiedzenia statutowe KZ LZS odbędą się zgodnie z programem Igrzysk w Hotelu 500                            
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ul. Poznańska 139 Tarnowo Podgórne: 
 
 

26.08.2016r. (piątek): 
Godzina  17:30 – posiedzenie Prezydium RG KZ LZS 
27.08.2016r. (sobota): 
Godzina 10:00 – posiedzenie Rady Głównej KZ LZS  
Godzina 11:30 – posiedzenie  Głównej Komisji Rewizyjnej KZ LZS 

 
W dniu 26.08.2016r. o godz. 19:30 w holu hotelu 500 zostanie podpisana umowa o współpracy    
LZS-OSP-ZMW. Na uroczystość podpisania umowy zapraszamy wszystkich zakwaterowanych            
w hotelu 500 oraz wszystkich uczestników odpraw technicznych. 
 
Otwarcie Igrzysk 27.08.2016r.  Tarnowo Podgórne – Park 700-lecia ul. Szkolna Tarnowo Podgórne, 
godzina 18.30. 
Na uroczystość Otwarcia Igrzysk województwa przywożą ze sobą sztandary oraz wyznaczają                        
3 osobowe poczty sztandarowe w jednolitych strojach (sportowych lub oficjalnych).                            
Poczty sztandarowe ze sztandarami zbierają się obok sceny do godz. 1815. 
Po ceremonii otwarcia wszyscy uczestnicy Igrzysk mogą uczestniczyć w imprezach towarzyszących 
przygotowanych przez Gminę Tarnowo Podgórne w ramach festynu „Zakończenie lata”. W ramach 
festynu wystąpią m.in. Małgorzata Ostrowska, Wanda Kwietniewska i Michał Kowalonek. 
 
Zakończenie Igrzysk 28.08.2016r. o godz. 16.00 Hotel 500 ul. Poznańska 139 Tarnowo Podgórne 
Godzina zakończenia Igrzysk i wręczenia pucharów w klasyfikacji wojewódzkiej może ulec zmianie.  
 
Wpisowe 
Koszty wpisowego od każdego uczestnika w wysokości 50 zł należy wpłacać na konto Krajowego 
Zrzeszenia LZS: 
Bank Millenium S.A nr 68 1160 2202 0000 0000 2991 3604 
lub gotówką na miejscu w trakcie weryfikacji. 
Osoby  poza limitem płacą pełne koszty pobytu tj. 190,00 zł oraz wpisowe w wysokości 50,00 zł 
łącznie 240,00 zł. 
 
Adres oficjalnej strony internetowej:          www.igrzyskalzs2016.pl 
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