
Slovenská plavecká federácia
Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava
tel.: +421 238 105 478
IČO: 36 068 764, DIČ: 2021658199
sekretariat@swimmsvk.sk, www.swimmsvk.sk

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: 04.04.-11.04.2023 na Tenerife (ESP)

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 : La Caleta, Tenerife, (ESP)

Termín konania akcie : 04.04. – 11.04.2023

Spoločný zraz pred akciou: 04.04.23 o 4.15 na SPF, Za kasárňou 1, BA *

Doprava: Preprava na letisko do Viedne minibusom SPF.
Letecky: tam 04.04.,7.25 z Viedne, návrat 11.2., 12.25 do Viedne

Ubytovanie a strava: Hotel Hovima Jardín Caleta***

Poistenie: Zaisťuje SPF pre všetky nominované osoby.

Športoviská: Top Training centre T3: bazény: vonkajší 50m + 25m
flum; fitness a ďalšie športoviská

Požiadavky: platný cestovný pas
tréningové pomôcky potrebné na plavecký a suchý tréning

Ukončenie akcie: 11.4. po rannom tréningu; letecký presun na preteky v Stockholme
odlet 11.04. o 15.05 z letiska Tenerife – Norte (smer Madrid)

Manažér akcie: Roman Havrlant – manžér reprezentácie
Kontakt: 903 207 588; havrlant@swimmsvk.sk

0spravedlnenie: Nahlásiť obratommanažérovi reprezentácie.

Financie: akcia je bez finančnej spoluúčasti, plne hradená SPF
SPF nehradí cestovné športovcom do miesta zrazu a späť.
Trénerom platí SPF náhrady podľa smernice SPF.

*Súčasťou finančných náhrad SPF je možnosť ubytovania v hoteli Nivy 03.04. (nutné nahlásiť do 27.3.)
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Realizačný tím :

Vedúci akcie a tréner: Pán Karol Púzser
Tréneri: Pán Pavol Sirotný

Nominovaní športovci:

1. Folťan Patrik
2. Halas Adam
3. Polčič Radoslav
4. Poliačik Jakub
5. Slušná Lillian
6. Hrnčárová Alexandra

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.

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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