
          

 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Badania wydolnościowo-diagnostyczne parakajakarzy 

Warszawa , 28/29 lipca 2013 
 

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE : 

 

Badania wydolnościowo-diagnostyczne są  elementem programu rozwoju parakajakarstwa 

Polskiego Związku Kajakowego , realizowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej . 

 

Celem  jest wsparcie procesu szkoleniowego  reprezentacji Polski w parakajakarstwie. 

 

Organizatorem  jest Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START w Poznaniu ul. Zacisze2,   

60-831 Poznań ,  

 

Nadzór : Tadeusz  Głażewski – Trener koordynator  parakajakarstwa  

 

Bezpośrednie przeprowadzenie:  Michał Starczewski  - Narodowy Klasyfikator Techniczny 

ICF.  

 

Miejsce :  Instytut Sport,  01-982 Warszawa, Polska , ul. Trylogii 2/16 

 

http://www.insp.pl/ 

 

 
 

http://www.insp.pl/


          

 
 

 

Na badania  powołani zostają zawodnicy : 

 

Nazwisko i Imię Klub 

1. Surwiło Mateusz „START” Z.Góra 

2. Rosiński Mirosław „START” Z.Góra 

3. Tokarz Jakub „START” Wrocław 

4. Rutkowska Paulina IKS AWF Warszawa 

5. Moździerski Tomasz „OTK” Opole 

 

Program: 

 

Niedziela  28 lipca  2013 

Od godz. 17.00 - Przyjazd zawodników do hotelu na  terenie Instytut adres j.w.  

Dla przyjezdnych nocujących w hotelu przewidziana jest kolacja i śniadanie  . Na czczo będzie 

tylko pobranie krwi. 

UWAGA – Możliwy jest przyjazd do Instytutu bezpośrednio przed badaniami w poniedziałek 29 

lipca. 

Poniedziałek  29 lipca 2013 

Od godz. 8.00 do 14.30  badania 

 Wymagany jest strój sportowy – proponujemy spodenki sportowe i koszulkę, na pewno 

podczas testów zawodnicy się spocą. 

 Dokumenty – prosimy  o wzięcie dowodu osobistego  (nr PESEL!) 

 Osoby niepełnoletnie muszą wziąć ze sobą oświadczenie podpisane przez rodziców lub 

opiekunów (w załączniku), osoby pełnoletnie podpiszą na miejscu. 

 

Uwaga :  

DOJAZD we własnym zakresie - NIE JEST PRZEWIDZIANY  zwrot kosztów dojazdu . 

Kwestię tą mogą  rozwiązać kluby macierzyste zawodników.  

 

 

ZGŁOSZENIA POTWIERDZAJĄCE : najpóźniej  do dnia 8  lipca    mailem na adres:  

romuald@start.org.pl 

 

- jak najprędzej proszę podać zapotrzebowanie na nocleg i wyżywienie  

 

Ze sportowym pozdrowieniami  

 

(-) Tomasz Głażewski – Trener koordynator 
(-) Romuald Schmidt – Koordynator PZKaj d.s. parakajakarstwa  

 

 

 W zał. poniżej: „Oświadczenie badanego” 

mailto:romuald@start.org.pl


          

 

 

 

OŚWIADCZENIE BADANEGO 

 

Nazwisko  imię osoby badanej ............................................................................  

Dyscyplina ...........................................................................................................   

Data urodzenia .....................................................................................................  

Adres ....................................................................................................................  

Temat badania: Badania diagnostyczne dla PZKaj. 

Niniejszym oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o celu 

zamierzonych badań i sposobie ich przeprowadzenia. Rozumiem na czym mają 

polegać i do czego potrzebna jest moja zgoda. 

Zostałam(em) poinformowana(y), że mogę odmówić zgody na udział w 

badaniach lub cofnąć ją w każdej chwili, także podczas wykonywania badań. 

Wyrażam pełną i świadomą zgodę na udział w badaniach, o których 

zostałam(em) poinformowana(y). Zgodę tę wyrażam w obecności świadka. 

 

Podpis kierownika badań podpis badanego   
    Lub 
opiekuna prawnego 

 

…………………………. ……………………………. 

 

Podpis świadka oświadczenia badanego 

………………………………………….. 

 

Miejsce i data: Instytut Sportu, Warszawa dnia  


