Zmiana terminu po raz trzeci…
Ze względu na przedłużenie obostrzeń do 18. kwietnia, AMP nie
odbędzie się w zaplanowanym drugim terminie. My w tym momencie
wyciągamy swojego Asa z rękawa i jak to mówią do TRZECH RAZY
SZTUKA – zapraszamy Was na XXXVIII AMP Kamienna, która
odbędzie się 24 kwietnia 2021 !
Z informacji dość
istotnych musicie wiedzieć, że zapisy na zawody przedłużamy do
22 kwietnia do godziny 18:00. Do wtedy też należy dokonać
opłaty. Aby w Waszym pakiecie startowym znalazł się gadżet
(poduszka) należy zapisać się do 15 kwietnia do godziny 18:00.
Bardzo prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty na naszej
stronie Facebook’owej oraz na oficjalne zalecenia i
obostrzenia.

Oficjalne informacje ze strony rządowej:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/przedluzamy-obowiazujace-ob
ostrzenia-do-18-kwietnia-szpitale-z-malymi-rezerwami-lozek-irespiratorow
Link do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
wraz ze zmianami: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8
kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w
związku z wystąpieniem stanu epidemii

Zapisy na stronie http://amp.bystrze.org/zarejestruj-sie.
Wpisowe, zgodne z poniższą tabelą:

Zawodnik
Startowe

✓

Ubezpieczenie dla
sportów ekstremalnych

✓

Poduszka

✓

Posiłek regeneracyjny

✓

Udział w tomboli

✓

Cena

140 zł

prosimy kierować na konto
56 1750 0012 0000 0000 3643 2004 (BNP Paribas)
Stowarzyszenie Akademicki Klub Turystyki Kajakowej
„Bystrze”
Wł. St. Reymonta 21A
30-059 Kraków
tytułem: AMP 2021 <Nazwisko><Imię> <start/koszulka>
Termin zgłoszeń: do 22 kwietnia 2021r., wyłącznie on-line
Termin wpłat: do 22 kwietnia 2021r.
– zapisy dokonane po 15 kwietnia 2021r. po godz. 18.00
skutkują brakiem gadżetu pamiątkowego (poduszki).
Niestety skończyła się możliwość zamawiania koszulek. Jednak
zgłaszajcie się przez Facebook’a lub na adres mailowy
ampkamienna@gmail.com – możliwe, że jak zbierze się dużo
chętnych, to zrobimy domówienie
Poduszka

– ok. 25×25 cm
– tkanina 100% poliester, matowy, ok. 190g/m2,
impregnowany, wodoodporny
– wypełnienie silikonowe, I. gat, nieregenerowane,
polska produkcja (atesty PZG i Oeko-Tex)
– poduszka bez zamka- zaszywana

