Gliwice, 23.10.2020 r.

Komunikat nr 03/2020/2021
Zarządu
Śląskiego Związku Tenisa Stołowego
W sprawie dofinansowania dla zawodników
Zarząd Śląskiego Związku Tenisa Stołowego informuje kluby, iż w okresie od 23.10.2020 r.
do 31.12.2020 r. zmianie ulegają zasady dofinansowanie zawodników biorących udział w
turniejach Grand Prix Polski i Mistrzostw Polski.
W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. zasady dofinansowania zostaną przedstawione w
odrębnym komunikacie.
Dofinansowanie przysługuje zawodnikom, którzy uzyskali „limit” i utrzymali się na
turniejach Grand Prix Polski i Mistrzostwach Polski oraz awansowali do turnieju głównego
Grand Prix Polski i Mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych (żak, młodzik, kadet,
junior, młodzieżowiec) z eliminacji wojewódzkich (WTK). Dofinansowanie nie dotyczy
zawodników, którzy weszli do turnieju głównego z turnieju eliminacyjnego GPP.
Kwota dofinansowania wynosi do 50 zł za wyżywienie na osobę (bez noclegu ) lub do 150 zł
za wyżywienie i zakwaterowanie lub zakwaterowanie na osobę, podczas pobytu na turnieju
Grand Prix Polski lub Mistrzostwach Polski dla zawodników, którzy uzyskali limit
utrzymując się na turnieju lub do 100 zł za wyżywienie i zakwaterowanie lub zakwaterowanie
dla zawodników, którzy awansowali do turnieju z eliminacji wojewódzkich.
W przypadku Mistrzostw Polski dofinansowanie obejmuje zarówno zawodników biorących
udział w rozgrywkach indywidualnych jak i drużynowym. W przypadku udziału zawodnika w
turnieju zarówno indywidualnym jak i drużynowym kwota dofinansowania nie ulega
podwojeniu.
W przypadku Grand Prix Polski lub Mistrzostwach Polski rozgrywanych na terenie
województwa śląskiego kwota dofinansowania wynosi do 50 zł za wyżywienie na osobę (bez
noclegu). W takim wypadku dofinansowanie nie obejmuje kosztów noclegu.

Fakturę lub faktury w kwocie łącznie nie przekraczającej 150 zł lub 100 zł w przypadku
noclegu z wyżywieniem lub noclegu lub kwoty nieprzekraczającej 50 zł w przypadku
wyżywienia dany klub lub osoba fizyczna pobiera na Śląski Związek Tenisa Stołowego i
samodzielnie opłaca, a następnie opisuje zgodnie z podanym poniżej wzorem i wraz z danymi
do przelewu i numerem rachunku bankowego przekazuje do Śląskiego Związku Tenisa
Stołowego w celu otrzymania dofinansowania.
Wzór opisania faktury:
„Kamila Pustelnik – wyżywienie i nocleg podczas I Grand Prix Polski Kadetek i Kadetów w
Krakowie w dniach 12.10.2020 – 15.10.2020.”
Związek rezerwuje sobie prawo do przekazania dofinansowania poprzez opłacenie faktury w
terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury poprzez zwrot środków w kasie związku.
Fakturę można przekazać poprzez:
- wysłanie jej w formie elektronicznej na adres email biuro@slzts.pl (dotyczy to wyłącznie
faktur elektronicznych),
- przekazanie na turniejach ŚLZTS pracownikowi biura,
- przekazanie osobiście w czasie pracy biura ŚlZTS,
Godziny pracy biura ŚlZTS:
Pn. 12 00 – 16 00
Czw. 8 00-12 00
- przesłaniu listem poleconym na adres korespondencyjny biura ŚlZTS:
Śląski Związek Tenisa Stołowego
„Centrum Sportowo – Kulturalne Łabędź”
Ul. Partyzantów 25 44-100 Gliwice

Faktury:
- na kwotę wyższą niż ustalono w powyższym komunikacie,
- z błędnymi danymi (nip ,adres, nazwa),
- nieopisane,
- wcześniej nie opłacone przez klub lub osobę fizyczną,
nie będą przyjmowane i opłacane przez Śląski Związek Tenisa Stołowego.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem email
biuro@slzts.pl lub numer telefonu 733 555 723.
PREZES ZARZĄDU
Śląskiego Związku Tenisa Stołowego
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