ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ
Харківська обласна федерація фігурного катання на ковзанах запрошує прийняти участь
у відкритому чемпіонаті Харківської області з фігурного катання на ковзанах – 4 етапі
Всеукраїнських змагань юних фігуристів.
Змагання будуть проходити за адресою: м. Харків, пр. П. Григоренка 2 ( пр. Маршала
Жукова ) КЗ МСДЮСШОР з 29 січня по 1 лютого 2019 року.
Заявки приймаються від шкіл або областей (міст) до 10 січня 2018 р.
Оплата внесків приймається до 15 січня 2019 року у розмірі:
- Одна програма – 700 грн
- Дві програми та танці – 900 грн.
У разі своєчасного надання заявок усіма школами розклад змагань буде оголошено на
сайті федерації 16 січня 2019р.
Після 16 січня 2019 рахунок буде закрито та внески прийматися не будуть
Повернення внесків у разі зняття спортсменів при своєчасному інформування
організаційного комітету можливо тільки до оголошення розкладу змагань.
Після оголошення розкладу змагань повернення внесків не можливе.
Можливе внесення внесків з підвищеною на 300 грн. ціною готівкою у день
проведення змагань, но тільки з попереднім повідомленням про це в організаційний
комітет.
У разі не участі спортсмена у змаганні, який оплатив внески, можливо заміна
спортсмена та перенос внесків для участі іншого спортсмена, який ще не
оплатив внески.
МУЗИКА приймається у день змагань на другому поверсі КЗ МСДЮСШОР
Запис повинна бути зроблена на СД диску в мр3 форматі або на флеш носії.
Обов’язково мати при собі другий варіант музики.
Просимо прийняти до відома, що у зв’язку з лімітом часу змагання категорії «Б» у
хлопців проводитись не буде. Змагання у категорії юніорів (КМС) буде вирішено
після надання усіх заявок. (змагання чемпіонату України серед юніорів відбудуться
після 4 етапу з 4 по 7 лютого 2019р.)
Кошти прохання перерахувати на картку приватного підприємця, якому доручено проведення
змагань:

Банки отримувач
МФО:
Код ЄДРПОУ банку:
Рахунок:

ПРИВАТБАНК
305299
14360570
29244825509100

№ картки 5168 7422 2579 9729 Урсакій Денис Юрійович (ІНН 3319118734)
У призначенні платежу обов’язково вказати « Ім’я та Прізвище спортсмена та
категорію у якій виступає».
Копію квитанції просимо вислати на вайбер тел. +38093 466 93 66 або переслати
на е-майл: denisursakiy@gmail.com
Організаційний комітет
ПРОСИМО ТРЕНЕРІВ ДОВАСТИ ЦЕЙ ЛИСТ УСІМ БАТЬКА

