
Mistrzostwa Polski Uczelni Medycznych
w futsalu mężczyzn
Kraków 5-8.03.2020

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1

Organizator: SWFiS UJ CM, KU AZS Collegium Medicum UJ

Adres: 30-960 Kraków, ul. Badurskiego 19

Tel./fax: (12) 658 11 58

Strona internetowa: http://www.studiumwf.cm-uj.krakow.pl/

Adres e-mail: barbital@tlen.pl  ,   sekretariat.swfis@cm-uj.krakow.pl 

Osoba odpowiedzialna: Grzegorz Ginter (tel: 506 114 498)

Termin: 5-8.03.2020

Miejsce Mistrzostw: Hala UEK, Kraków, ul. Rakowicka 27

Termin zgłoszeń 
wstępnych:

8.01.2020
Zgłoszenia zawierające liczbę zawodników, trenerów, 
kierowników/kierowców oraz wybrany wariant pobytu prosimy 
przesyłać mailem na adres barbital@tlen.pl

Wpisowe: 1500 zł od drużyny

Oferta pobytu - 
zakwaterowanie, 
wyżywienie:

Wariant A – 450 zł/os:
Zakwaterowanie w hotelu Monika** (ul. Langiewicza 6), 
śniadanie (bufet szwedzki) i kolacja (ciepły posiłek) w hotelu, 
obiad w miejscu rozgrywania zawodów. Wyżywienie od kolacji w
czwartek 5 marca do obiadu w niedzielę 8 marca (trzy pełne 
doby żywieniowe). 
Istnieje możliwość noclegu w pokoju jednoosobowym 
WYŁĄCZNIE po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem w 
związku z ograniczoną dostępnością pokoi, i za dopłatą 120 zł 
do ceny wariantu.

Wariant B – 370 zł/os:
Zakwaterowanie w Domu Turystycznym Indygo System (os. 
Albertyńskie 1-2), śniadanie (bufet szwedzki) i kolacja (ciepły 
posiłek) w miejscu zakwaterowania, obiad w miejscu 
rozgrywania zawodów. Wyżywienie od kolacji w czwartek 5 
marca do obiadu w niedzielę 8 marca (trzy pełne doby 
żywieniowe). 
Istnieje możliwość noclegu w pokoju jednoosobowym 
WYŁĄCZNIE po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem w 
związku z ograniczoną dostępnością pokoi, i za dopłatą 60 zł do 
ceny wariantu.

http://www.studiumwf.cm-uj.krakow.pl/
mailto:barbital@tlen.pl
mailto:sekretariat.swfis@cm-uj.krakow.pl
mailto:barbital@tlen.pl


Wariant C – 75 zł/os:
Obiad w miejscu rozgrywania zawodów w piątek 6 marca, w 
sobotę 7 marca i w niedzielę 8 marca.

Wariant D – bez opłat:
Brak świadczeń.

Inne: Mistrzostwa rozegrane zostaną piłkami Select Futsal Super.

Organizator nie zapewnia piłek do rozgrzewki.

Ilość miejsc noclegowych w poszczególnych wariantach 
ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Parkingi przy hotelach mogą być dodatkowo płatne.

Bardzo prosimy o informację telefoniczną (506 114 498) ekipy, 
które nie będą uczestniczyły w Mistrzostwach, celem 
wcześniejszego zmodyfikowania rezerwacji w hotelach oraz 
przygotowania systemu rozgrywek. 

Grzegorz Ginter
Wiceprezes KU AZS

Collegium Medicum UJ


