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W sprawie dofinansowania zawodników
Zaruąd Sląskiego Związku Tenisa Stołowego informrrje kluby, że z dnięm 30.10.2018r.
zmianię ulegają zasady dofinansowanie zawodników biorących udział w turniejach Grand
Prix Polski.
Dofinansowanie przysługuje zawodnikom, którzy uzyskali ,,limit" i utrzymali się na
tumiejach Grand Prix Polski w kategoriach młodzieżavlych (żak, młodzik, kadet, junior,
młodzieżowiec) lub wywalczyli awans z kwalifikacji wojewódzkiej.

Kwota dofinansowania wynosi do 200 zł na osobę za zakwatęrowanie lub wyżywienie i
zakwaterowani e otaz 50 zł za kużdą osobo - dobę korzystania z wyżywienia (bez noclegu)
podczas pobytu na turnieju Grand Prix Polski:
np. za skorzystanie z wyżywienia przez 2 dni,
doby x 50 zł

fahura nie

maże przelłoczyĆ 10a

zł : 2 osobo,

Fakturę lub faktury w lnvocie łącznie nie przekraczającej 200 ń w prąpaĆlku noclegu i
noclegu z v,ryżywieńem oraz kwoty nieprzekracząącej ilościosobo -dób x 50 zł w PrzYPadku
wyzywienia dany klń lub osoba ftzyczna pobiera na Sląski Zv,lązek Tenisa Stołowego i
samodzielnie opłaca, a następnie opisuje zgodnie z podanym poniżej wzorem i wraz z
danymi do przÓlewu i numerem rachunku U*korr"gó przekanlje do Śląskie go Zwtązku
Tenisa Stołowego w celu otrzymania dofinansowania.

\ilzór opisania faktury

:

Kamila Pustelnik *wy4łvienie i nocleg podczas I Grand Prix Polski Kadetek i Kądetów w
Krakowie w dniach 12.]0.2018 * ]5.]0.20]8."
,,

Zwięekrezerwuje sobie prawo do przekazania dofinantlowania poprzezwykonanie przelewu
bankowego w terminie 7 dni od da§ otrzymania faktury.
akturę można przekazać poprzęz:
- wysłanie jej w formie elektronicznej na adres email biuro@slzts.pl
- przekazańe na turniejach SLZTS pracownikowi biura.
- przekazarrie osobiśció w czasie pracy biura ŚźTS,
- przesłaniu listem poleconym na adres korespondencyjny biura SIZTS:

F

Ślqski Zwiqzek Tenisa Stoławego
,,Centrum Sportowo - Kulturalne Łabędź"
U. ParĘzantów 25 44-100 Gliwice
Godziny pracy biura ŚlZrS:
Pn. ]2 00- ]6a0
Crw. 8 0a-12 00

Faktury:

na lrwotg wyższąniżustalono w powyżsrym komunikacieo
z błgdnymi danymi (nip ,adresrnazlsla)o
nieopisane,
bez dołączonego rachunku bankowego i danych do przelewu,
- wcześniej nie opłacone ptzez klub lub osobę fizyczną,
-

W

razie jakichkolwiek

pytń lub

wątpliwościprosimy

biuro@,slzts.pl lub numer telefonu 733 555 723.

o

kontakt pod adresem email
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