
III  Mistrzostwa Polski  Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce Nożnej  Halowej  – Gniewino 
2014

II Komunikat : W związku z organizacją III Mistrzostw Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce 
Nożnej Halowej, które odbędą się w dniach 25 - 27 kwietnia 2014r.  GOIA zwraca się z prośbą 
o zgłoszenia ilości uczestników spotkania w celach organizacyjnych.

Miejsce spotkania : – Hotel Mistral ul. Sportowa 5 Gniewino

UWAGA:  dodatkową  atrakcją  podczas  mistrzostw jest  możliwość  zakwaterowania  w pokojach 
hotelowych w których mieszkali piłkarze narodowej drużyny Hiszpańskiej podczas Euro 2012. 
Ilość miejsc w pokojach dedykowanych jest ograniczona!! Każda z drużyn ma zagwarantowany 
min. 1 pokój dedykowany. 
Rezerwacja  pokoi  odbywać  się  będzie  tylko  za  pośrednictwem  Gdańskiej  Okręgowej  Izby 
Aptekarskiej !! 

Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest przesłanie do dnia 10 kwietnia 2014r. pisemnego
zgłoszenia zawierającego imienny skład drużyny, potwierdzony przez Prezesa lub Wiceprezesa 
OIA:  na  adres:  biuro@goia.org.pl oraz  wpłata  wpisowego  drużyny  w  wysokości  200  zł 
na konto  Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej ul. Stefana Batorego 18, 80-251 Gdańsk, 
nr konta: 17 1050 1764 1000 0022 6767 8650 w treści wpisując :Zawody Mistrzostw Okręgowych 
Izb Aptekarskich 2014 wpisowe

– Dodatkowy koszt udziału w mistrzostwach wynosi 350zł od osoby/uczestnika cena obejmuje 
zakwaterowanie, wyżywienie, uroczystą kolację oraz wynajem hali sportowej wraz z opieką na 
czas  rozgrywek  nr  konta  do  wpłaty  :Gdańska  Okręgowa  Izba  Aptekarska  ul.  Stefana 
Batorego  18,  80-251  Gdańsk,  nr  konta:  17  1050  1764  1000  0022  6767  8650  w  treści 
wpisując :Zawody Mistrzostw Okręgowych Izb Aptekarskich 2014 zawodnicy

– Osoby towarzyszące pobyt w Hotelu rezerwują we własnym zakresie!!

– W turnieju  mogą brać  udział  farmaceuci  legitymujący  się  aktualnym prawem wykonywania 
zawodu, reprezentujący Izbę, której są członkami.

– Drużyna może zgłosić do udziału w turnieju maksymalnie 10 zawodników, istnieje możliwość 
włączenia do drużyny tylko jednego zawodnika należącego do innej OIA, zawodnik ten musi 
posiadać zgodę swojej macierzystej OIA na udział w turnieju. 

Formularz zawierający imienny skład drużyny potwierdza Prezes lub  Wiceprezes OIA poprzez 
swoją  pieczęć  i  podpis.  Ponadto  w  dniu  przyjazdu  ekip  nastąpi  weryfikacja,  podczas  której 
sprawdzone  będzie  Prawo  Wykonywania  Zawodu  i  każdy  zawodnik  własnoręcznie  podpisze 
formularz  udziału  w  zawodach  na  własną  odpowiedzialność. 
KAŻDY ZAWODNIK BIORĄCY UDZIAŁ W TURNIEJU ZOBOWIĄZANY JEST DO ZABRANIA 
KSEROKOPII LUB ORYGINAŁU PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU !!! 

W załączeniu: 
Plakat dot. III Mistrostw Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce Nożnej Halowej
Regulamin III Mistrostw Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce Nożnej Halowej
Formularz zgłoszeniowy drużyny oraz oświadczenie o stanie zdrowia. 
 


