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Ž i a d o s ť o u v o ľ n e n i e

športovca:
.......................................................................................................................

na akciu: sústredenie plaveckej reprezentácie pre kategóriu seniorov

konanú: 20. 3. - 30. 3. 2023 v Poprade

Ďakujeme za pochopenie potrieb a záujmov slovenskej plaveckej reprezentácie.

V Bratislave, 15. marca 2023
………………………………………………………..
Za SPF, Mgr. Roman Havrlant – manažér reprezentácie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tu odstrihnite

Na základe uznesenia Výboru sekcie plávania a rozhodnutia Rady SPF
si bol/a nominovaný/á na reprezentačnú akciu

Sústredenie plaveckej reprezentácie

Miesto konania akcie : Poprad

Termín konania akcie : 20.03. – 30.03.2023

Spoločný zraz pred akciou: 20.03.23 o 13.00 na recepcii Aquacity Poprad

Doprava: vlastná

Ubytovanie a strava: Aquacity Poprad

Športoviská: Aquacity Poprad - bazén (50m); fitness

Požiadavky: tréningové pomôcky potrebné na plavecký a suchý tréning

Ukončenie akcie: 30.3. po rannom tréningu

Manažér akcie: Mgr. Roman Havrlant
manažér reprezentácie a reprezentačný tréner
Kontakt: 903 207 588 havrlant@swimmsvk.sk

0spravedlnenie: Nahlásiť obratommanažérovi reprezentácie.

Financie: Akcia je bez finančnej spoluúčasti.
Financovanie jednotlivých reprezentantov podľa pravidiel v PP.
Financovanie realizačného tímu podľa smerníc SPF.
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Realizačný tím :

Manažér akcie a tréner: Pán Roman Havrlant (prítomný 20.03. - 24.03.23)
Vedúci akcie: Pán Tomáš Trešl (prítomný 20.03.-30.03.)
Tréner: Pán Balász Szeidl (prítomný 25.03.-30.03.)
Kondičný tréner: Pán Stanislav Breicha (prítomný 20.03.-30.03.)

Nominovaní reprezentanti:

1. Bence Dikácz
2. Nina Vadovičová
3. František Jablčník
4. Samuel Košťál
5. Tamara Potocká
6. Tomáš Klobúčnik

Povinnosti reprezentanta SR:
Reprezentant je povinný v prípade neúčasti sa dostatočne vopred ospravedlniť a odôvodniť svoju neúčasť manažérovi
SPF písomnou formou. V prípade zdravotných dôvodov sa vyžaduje predloženie lekárskeho potvrdenia. V prípade, ak
reprezentant svoju neúčasť neospravedlní včas a objektívnymi dôvodmi, môže mu byť uložené uhradiť náklady (nahradiť
škody) s tým spojené, a to vždy na základe rozhodnutia Rady SPF.
Ospravedlnenie: V prípade že sa nominovaný člen tímu z vážnych dôvodov reprezentačnej akcie nemôže zúčastniť,
oznámi ihneď túto skutočnosť e-mailom na adresu havrlant@swimmsvk.sk.

Reprezentant je povinný uprednostňovať záujmy reprezentácie pred záujmami klubu, ku ktorému má príslušnosť.

Práva reprezentanta SR:
Reprezentant má právo požadovať potrebné materiálne zabezpečenie na reprezentačnú akciu.
Reprezentant má právo na uhradenie nákladov spojených s reprezentáciou, a to v rozsahu stanovenom plánom práce,
alebo príslušným rozhodnutím Výboru sekcie športu alebo Rady SPF.
Reprezentant má právo na zabezpečenie cestovného poistenia a zdravotnej starostlivosti počas reprezentačnej akcie.

Financovanie akcie podľa plánu práce:
Úhrada nákladov : Náklady súvisiace s reprezentačnou akciou budú u nominovaných športovcov a členov realizačného

tímu v plnej výške hradené z prostriedkov Sekcie plávania, z kapitoly Reprezentácie.

Akékoľvek podnety a pripomienky k organizácii akcie zasielajte e-mailom na adresu: gen.sekretarspf@swimmsvk.sk

………………………………………………………..
Za SPF, Mgr. Roman Havrlant – manažér reprezentácie
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