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Komunikat organizacyjny nr. 2
z dnia 28.07.2022 r.
dot. finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2022
w żeglarstwie.
Tytułem uzupełnienia Regulaminu OOM 2022, informujemy o szczegółach sposobu
rozliczenia uczestników: zawodniczek, zawodników oraz osób towarzyszących oraz przypominamy
o wykazie obowiązujących załączników, opublikowanych na stronie Organizatora OOM 2022.
1. Sposób rozliczenia zawodniczek i zawodników oraz osób towarzyszących:
Organizator OOM 2022, czyli Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej dofinansowuje
kluby zawodników zakwalifikowanych do OOM do kwoty 100 zł brutto /osobodzień.
4 dni x 100zł brutto = 400 zł brutto/ na jednego zawodnika oraz na osobę towarzyszącą + 25 zł brutto/
os. na jednego zawodnika oraz na osobę towarzyszącą, na dofinansowanie dodatkowego obiadu.
Razem 425 zł brutto/os w przypadku rozliczenia się zgodnie z wytycznymi, jak poniżej:
Wytyczne (zgodnie z załączonym wzorem faktury):
a) Rachunki/ faktury, muszą być wystawione bezpośrednio przez kontrahenta (wykonawcę
usługi wyżywienia i/lub zakwaterowania) na MZSKF - dane, jak poniżej:
Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej ul. Śląska 5/1, 30-003 Kraków.
NIP: 675-12-19-067.
b) Wyłączna forma płatności: przelew.
c) Okres płatności: min. 14 dni, najlepiej 21 dni.
d) Data sprzedaży na rachunku/ fakturze musi być zgodna z ostatnim dniem danej części OOM
(tj. cz. I OOM: 4 sierpnia 2022 roku, cz. II OOM: 14 sierpnia 2022 roku).
e) Pozycja na rachunku/ fakturze musi precyzyjnie odnosić się do kosztu rodzajowego, który
dofinansowuje organizator OOM 2022 tj. „wyżywienie” / „zakwaterowanie”.
f) Kwota na rachunku/fakturze, to max. 425 zł brutto/os. Proporcja pomiędzy wyżywieniem
i zakwaterowaniem jest dowolna, pod warunkiem wyszczególnienia na rachunku/ fakturze
dodatkowego obiadu w kwocie 25 zł brutto/os).
g) Opis/uwagi na rachunku/fakturze powinny zawierać termin pobytu: 31.07-4.08.2022 lub
10-14.08.2022 r. oraz rozpiskę jak np. wyżywienie (5 osób x 4 dni x 50,00 zł brutto).
h) Rachunki/faktury należy skutecznie dostarczyć do biura regat w nieprzekraczalnym terminie
ostatniego dnia danej części OOM (tj. cz. I OOM: 4 sierpnia 2022 roku, cz. II OOM: 14 sierpnia
2022 roku).
2. Wykaz ważnych załączników
Niezbędne załączniki opublikowane są przez Organizatora OOM na stronie wydarzenia, pod linkiem:
http://olimpiada.malopolska.pl/do-pobrania/ , na szczególną uwagę uczestników zasługują:
• Zgłoszenie /lista meldunkowa
• Oświadczenia RODO
Powyższe dokumenty należy dostarczyć w oryginale do biura regat w nieprzekraczalnym terminie
pierwszego dnia danej części OOM (tj. cz. I OOM: 31 lipca 2022 roku, cz. II OOM: 10 sierpnia 2022
roku).
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Komunikat wysłany do:
1. Stowarzyszenia klas właściwe dla OOM 2022.
2. Koordynatorzy wojewódzcy.
3. Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej.
I zamieszczony na stronie internetowej PZŻ.

Załączniki:
1. Wzór faktury.
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