
ZGRUPOWANIE MIKOSZEWO   

6 – 16.07.2022 
 

- zgrupowanie szkoleniowe judo – Mikoszewo Gmina Stegny, 40km od Gdańska/ dobre warunki 

bazowe/ 

 

Pierwsze letnie zgrupowanie szkoleniowe kadry województwa śląskiego od będzie się w Ośrodku 

Wypoczynkowo – Szkoleniowym „Basia”, adres: ul. Przechodnia 4, 82-103 Mikoszewo, gmina 

Stegna. 

 

Termin: 

06 lipca 2022 r. do 16 lipca 2022 r. 

 

Miejsce: 

Ośrodek Wypoczynkowo – Szkoleniowy „Basia”, adres: ul. Przechodnia 4, 82-103 Mikoszewo, 

gmina Stegna  www.owsb.pl 

 

Wyjazd: 

Nastąpi w dniu 06.07.2022 r. (środa) z dworca PKP w Katowicach. Zbiórka wyjeżdżających – 

Katowice, Plac Andrzeja (dworzec PKP od strony południowej) o godz. 10.15, (odjazd pociągu do 

Gdańska o godz. 10.54). 

 

Powrót: 

W dniu 16.07.2022 r. (sobota) godz. 17.03 (wyjazd z Gdańska o godz. 11.20). 

 

Koszty udziału w zgrupowaniu: 

 

Kadra wojewódzka młodzików/czek: 

55 zł/dzień x 10 dni = 550,00 zł + koszt przejazdu (PKP: Katowice – Gdańsk + autokar z Gdańska 

do Mikoszewa) 130,00 zł = 680,00 zł, 

Kadra wojewódzka juniorów/ek młodszych: 

30 zł/dzień x 10 dni = 300,00 zł + koszt przejazdu (PKP: Katowice – Gdańsk + autokar z Gdańska 

do Mikoszewa) 130,00 zł = 430,00 zł 

 

Kadra wojewódzka juniorów/ek: 

30 zł/dzień x 10 dni = 300,00 zł + koszt przejazdu (PKP: Katowice – Gdańsk + autokar z Gdańska 

do Mikoszewa) 130,00 zł = 430,00 zł 

 

Pełny koszt zgrupowania: 

bez kosztów kadry szkoleniowej wynosi: 110,00 zł x 10 dni = 1.100,00 zł + koszt przejazdu (PKP: 

Katowice – Gdańsk + autokar z Gdańska do Mikoszewa) 130,00 zł = 1.230,00 zł 

 

Do wyliczenia kosztów przejazdu przyjęto, że uczestnicy zgrupowania będą posiadali aktualną 

legitymację szkolną uprawniającą do 37% zniżki na przejazd PKP – w przypadku, gdy ktoś z 

uczestników zgrupowania nie będzie posiadał legitymacji uprawniającej do zniżki dopłaci różnicę 

pomiędzy ceną biletu normalnego a ceną biletu zniżkowego. 

Pozostałe koszty tj. wyżywienie, noclegi, koszty realizacja programu sportowego pokrywa 

Śląski Związek Judo. 

http://www.owsb.pl/


 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc będących w dyspozycji Śląskiego Związku Judo na zgrupowanie 

będą mogli pojechać tylko zawodnicy i trenerzy powołani. 

 

Powołania na zgrupowanie opublikowane zostaną na stronie Śląskiego Związku Judo.  

 

 

Kierownik zgrupowania:   Zenon Mościński 

 

 

 

Trenerzy:   Przemysław Matyjaszek 

    Marian Tałaj 

    Robert Taraszkiewicz 

    Marek Wróbel 

    Magdalena Korfanty 

 

 

W zawiązku z dużym zainteresowaniem udziału w zgrupowaniu w pierwszej kolejności zostaną 

zakwalifikowani zawodnicy/czki kadr wojewódzkich osiągające najwyższe wyniki sportowe 

(powołania będą konsultowane z zespołem szkoleniowym).  

 

Do dnia 10.06.2022 należy dokonać wpłaty i potwierdzić swój udział poprzez udostępniony 

formularz rejestracyjny na stronie szjudo.pl 

 

Dotyczy to wszystkich osób (również z listy rezerwowej). W przypadku braku kwalifikacji pełna 

kwota zostanie zwrócona na konto. 

 

 

Uwaga! 

Zawodnicy z grupy rezerwowej, którzy dokonali wpłat i nie zostali zakwalifikowani na 

zgrupowanie otrzymują pełny zwrot wpłaconych kosztów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


