UCHWAŁA Nr 120/Z/2011
ZARZĄDU
POLSKIEGO ZWIĄZKU
TENISA STOŁOWEGO
z dnia 05 marca 2011
w sprawie: ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży dla zawodników powoływanych na akcje szkoleniowe organizowane przez
Polski Związek Tenisa Stołowego.
Działając na podstawie & 24 p.4, p.5, p.14 i p.29 statutu Polskiego Związku Tenisa Stołowego z dnia 11.02.2007 roku,
Zarząd PZTS podejmuje uchwałę następującej treści:
&1
Zwrot kosztów podroży z miejsca zamieszkania do wyznaczonego miejsca zbiórki w dniu rozpoczęcia akcji szkoleniowej i z
powrotem w dniu zakończenia akcji szkoleniowej przysługuje:
1.
2.

wszystkim zawodnikom powołanym do reprezentowania kraju na międzynarodowych imprezach rangi mistrzowskiej –
Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy, we wszystkich kategoriach wiekowych,
zawodnikom sklasyfikowanym na pozycjach 1-100 aktualnego rankingu Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego
(ITTF) – na wszystkie akcje szkoleniowe organizowane przez PZTS.

&2
Zwrot kosztów wymienionych w & 1 przysługuje za:
- przejazd własnym środkiem lokomocji wg. stawek ustalanych osobną uchwałą Zarządu PZTS, na podstawie złożonej „Ewidencji
przebiegu pojazdu”,
- za przejazd publicznymi środkami komunikacji, na podstawie faktycznie udokumentowanych kosztów podróży,
- dopuszczalne formy przejazdu są uzgadniane przed każdą akcją pomiędzy zawodnikiem, trenerem danej kadry narodowej,
Kierownikiem Wyszkolenia PZTS i Dyrektorem Biura PZTS,
- uczestnicy akcji zobowiązani są do przesłania do biura PZTS, dokumentów dotyczących rozliczenia kosztów przejazdu w
terminie 7 dni od dnia zakończenia akcji szkoleniowej.
&3
Za dojazd i powrót zawodnika na akcje szkoleniowe nie wymienione w & 1 zwrot kosztów podróży ze strony PZTS nie
przysługuje. Koszty przejazdu zawodnik pokrywa we własnym zakresie lub pokrywa je klub sportowy, którego barwy zawodnik
reprezentuje.
&4
1. Powyższe zasady zwrotów kosztów przejazdu obowiązują w okresie 30 marca – 31 grudnia 2011 roku.
2. Do dnia 31 października 2011 roku ustalone zostaną zasady obowiązujące od dnia 01 stycznia 2012 roku.
&5
Osoba odpowiedzialną za realizację powyższej uchwały jest Dyrektor Biura PZTS.
&6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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