
4. GRAND PRIX POLSKI WETERANÓW
WĘGIERSKA GÓRKA, 11-12 GRUDNIA 2021

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Organizatorzy:
 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
 Starostwo Powiatowe w Żywcu,
 Urząd Gminy Węgierska Górka,
 Polski Związek Tenisa Stołowego,
 Śląski Związek Tenisa Stołowego,
 Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka,
 LUKS Węgierska Górka,
 OW „Azalia” i hotel „Azalia Lux” Andrzej Pielichowski.

Cel:
 Popularyzacja tenisa stołowego.
 Promocja Gminy Węgierska Górka i Żywiecczyzny.
 Integracja środowiska weteranów.

Miejsce rozgrywek:
Hala widowiskowo-sportowa (os. XX-lecia II RP 12, 34-350 Węgierska Górka).

Uczestnictwo:

Informacje
Weterani zamierzający uczestniczyć w zawodach muszą spełniać warunki określone w Regulaminie 
rozgrywek PZTS na sezon 2021/2022. Zawodników obowiązuje obuwie sportowe na jasnej podeszwie oraz 
strój sportowy.
Zgodnie z punktem 6.17.2. Regulaminu rozgrywek PZTS rezygnacja z gry w dalszej części turnieju, 
niezależnie od przyczyny, będzie skutkować nieklasyfikowaniem i brakiem naliczenia punktów do rankingu.

Aktualne zasady bezpieczeństwa
W związku z obowiązywaniem stanu obostrzeń ze względu na pandemię choroby COVID-19 i możliwą 
zmianą zasad, komunikat może być zaktualizowany wraz ze zmianami przepisów.

Kwestionariusz sanitarny
Wszystkie osoby uczestniczące w zawodach (zawodnicy, trenerzy, sędziowie itp.) są zobowiązane do 
wypełnienia i pozostawienia w biurze zawodów ankiety. Niezłożenie ankiety skutkować będzie 
niedopuszczeniem do uczestnictwa w zawodach.
Link o ankiety: https://pzts.pl/pliki/2021/kwestionariusz_sanitarny.docx

https://pzts.pl/pliki/2021/kwestionariusz_sanitarny.docx


Sprzęt
Zawody będą rozegrane zgodnie z Regulaminem Rozgrywek PZTS na sezon 2021/2022 15 stołach, piłki 
Tibhar 40+ *** SynTT NG.

Zgłoszenia i wpisowe:
Zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres wr@pzts.pl w nieprzekraczalnym terminie 8 grudnia 
2021 godz. 18:00. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko i nr licencji zgłaszanych zawodników oraz imię, 
nazwisko i nr telefonu osoby zgłaszającej.

Wpisowe w wysokości 50 zł od uczestnika należy wpłacić na konto:
Tomasz Madej – Bank Spółdzielczy Węgierska Górka, 31 8131 0005 0006 4523 3000 0020

Wstępny program zawodów

piątek, 10.12.2021
od: 16:00 zakwaterowanie zgodnie z wcześniejszymi rezerwacjami
18:00-20:00 trening na hali
19:00-20:30 kolacja
20:30 kulig

(Rezerwacja do 8 grudnia 2021 - Bogusław Madej tel. 664768964, opłata 40 zł od osoby. 
Cena obejmuje: 1,5 godzinny przejazd zaprzęgiem konnym, ognisko z pieczeniem kiełbasek, 
grzane wino. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.)

sobota, 11.12.2021
07:30-10:00 śniadanie
09:00 rozpoczęcie turniejów grupowych
12:45 uroczyste otwarcie turnieju
16:00 turnieje pocieszenia
20:30 „Wieczór Mistrzów” w restauracji Arteria

(Dla osób zakwaterowanych w hotelu i ośrodku Azalia gratis, dla pozostałych opłata 50 zł.)

niedziela, 12.12.2021
08:00-10:00 śniadanie
10:00 turnieje główne
15:30 ceremonia dekoracji i zakończenie
16:00 obiad

Wyżywienie w OW „Azalia”. Program zawodów zostanie opublikowany na stronie PZTS po zamknięciu 
zgłoszeń.

Rezerwacja noclegów i wyżywienia
Rezerwacja do dnia 5 grudnia 2021 na hasło Grand Prix Polski.
Ośrodek wczasowy „Azalia”, hotel „Azalia Lux” ul. Parkowa 3, 34-350 Węgierska Górka.
Telefon (33) 86 40 540, tel. kom. 669 394 000 i 664 768 964, e-mail azalia@beskidy.info.pl.
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Promocyjne pakiety zakwaterowania i wyżywienia 
Pakiet zawiera 2 * nocleg, 2 * śniadanie, 2 * obiad, 2 * kolacja. Cena za pobyt i pełne wyżywienie jednej 
osoby wynosi:

 OW „Azalia” pokoje typu standard: 1 os. 260 zł, 2 os. 230 zł, 3 i 4 os. 180 zł, studio 2 pokoje 2 os. i 
wspólna łazienka 180 zł (od osoby).

 Hotel „Azalia” pokoje typu komfort: 1 os. 300 zł, 2 os. 270 zł, 3 os. 240 zł (od osoby).
 Hotel „Azalia” pokoje typu lux: 1 os. 340 zł, 2 os. 280 zł, 3 os. 260 zł (od osoby).

Opłaty za noclegi i wyżywienie płatne na konto:
UHG Andrzej Pielichowski, Bank Spółdzielczy Węgierska Górka, 87 8131 0005 0011 2341 2000 0010
W tytule przelewu proszę wpisać: GPP Weteranów, nazwiska i imiona osób, których wpłata dotyczy, termin 
pobytu (niektóre osoby chcą przedłużyć pobyt) typ pokoju (lux, komfort, standard).

Szczegółowe informacje: Bogusław Madej tel. 664 768 964, e-mail madex77@wp.pl.

Nagrody
Za miejsca 1, 2, 3-4 miejsca puchary i bony towarowe.

Serdecznie zapraszamy!
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