Dodano 2017-05-28

Przypominamy, że wraz ze zgłoszeniem ostatecznym należy przysłać krótką (do 1 strony formatu A4)
informację o OSP i drużynie MDP. Zostanie ona odczytana podczas startu drużyn. Rozważamy też
wydanie informatora zawodów, przynajmniej w formie elektronicznej.

Dodano 2017-05-23
Na dole strony dodano w formie plików PDF do zapoznania mapki sytuacyjne z placem zawodów i
dojazdem oraz założenia organizacyjne do zawodów. Prosimy druzyny o szczegółowe zapoznanie się z
oboma plikami, szczególnie z założeniami zawodów.
Dla drużyn dostępne będą do zwiedzania Muzeum Kajaków i Wystawa Starych Motocykli (Drohiczyn, ul.
Kopernika 9) - po zakończeniu zawodów. Drużyny chętne do zwiedzenia obu ekspozycji proszone są o
wcześniejszą informację mailową (do 31 maja).

Ttermin przysyłania zgłoszeń ostatecznych (arkuszy w formacie excel) - 31 maja br.
Prosimy drużyny o kontakt mailowy - kontakt telefoniczny ograniczamy do minimum. Poczta odbierana
jest codziennie przynajmniej raz (w godzinach wieczornych), w razie możliwości - częściej. Na odpowiedź
czekamy maksymalnie dzień.

Dodano 2017-05-16
Do dnia 15 maja wpłynęły wstępne zgłoszenia drużyn MDP:

MDP Łubin Kościelny, gm. Belsk Podlaski, powiat bielski - drużyna chłopięca
MDP Brańsk, gm. Brańsk, powiat bialski - drużyna chłopięca,
MDP Rosochate Kościelne, gmina Czyżew, powiat wysokomazowiecki - drużyna dziewczęca
i chłopięca,
MDP Wojny Szuby, gmina Szepeitowo, powiat wysokomazowiecki - drużyna chłopięca,
MDP Wyszonki Kościelne, gmina Klukowo, powiat wysokomazowiecki, drużyna chłopięca,
MDP Kleszczele, gm. Kleszczele, powiat hajnowski - drużyna dziewczęca i chłopięca
MDP Milejczyce, gm. Milejczyce, pow. siemiatycki - drużyna dziewczęca.
MDP Łubin Kościelny, gm. Belsk Podlaski, powiat bielski - drużyna chłopięca
MDP Brańsk, gm. Brańsk, powiat bialski - drużyna chłopięca,
MDP Rosochate Kościelne, gmina Czyżew, powiat wysokomazowiecki - drużyna dziewczęca
i chłopięca,
MDP Wokny Szuby, gmina Szepeitowo, powiat wysokomazowiecki - drużyna chłopięca,
MDP Wyszonki Kościelne, gmina Klukowo, powiat wysokomazowiecki, drużyna chłopięca,
MDP Kleszczele, gm. Kleszczele, powiat hajnowski - drużyna dziewczęca i chłopięca
MDP Milejczyce, gm. Milejczyce, pow. siemiatycki - drużyna dziewczęca.
Na dole strony arkusz zgłoszenia w formie pliku - prosimy przesłać na nasz adres e-mail do 30
maja br. W tym terminie prosimy też o przesłanie krótkiej informacji o drużynie.

Jeśli ktoś przesyłał wstępne zgłoszenie, a nie ma go na powyższej liście - prosimy o jak
najszybszy kontakt, najlepiej telefoniczny.
Oczekujemy na potwierdzenie jeszcze kliku bardzo wstępnych zgłoszeń ;-)
Bardzo dobra informacja dla uczestników - nie będzie opłaty startowej ;-)

2017-04-30
Kontynuując inicjatywę aktywizacji środowiska MDP województw podlaskiego wzorem
imprezy z roku 2015 OSP Drohiczyn organizuje II Towarzyskie Zawody SportowoPożarnicze MDP Województwa Podlaskiego.
Planowany termin zawodów - 3 czerwca 2017 r. (opcjonalnie - 17 czerwca w przypadku
przewidywalnego braku pogody).
Regulamin zawodów - Regulamin Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych MDP
1/2010.
Ze względów organizacyjnych jesteśmy zmuszeni do pobrania opłaty startowej w wysokości
50 zł od całej drużyny (10 zawodników + 1 opiekun + kierowca).
Organizator zapewnia obiad dla drużyny (12 osób) + wodę dla zawodników.
Istnieje możliwość wykupu obiadu (po kosztach) dla ewentualnych innych osób - wymaga to
odrębnego zgłoszenia w terminie najpóźniej do 25 maja br.
Podobnie jak w poprzedniej edycji organizator nie przewiduje nagród, jedynie puchary i
pamiątki.
Termin zgłoszeń wstępnych do zawodów upływa 15 maja br. Zgłoszenia wstępne,
zawierające:
- nazwę drużyny MDP, miejscowość, gmina, powiat;
- imię i nazwisko oraz kontakt (telefon + e-mail lub adres FB) opiekuna;
- ewentualne inne osoby chętne do przyjazdu (ilość ponad 12);
prosimy kierować na adres e-mail regulaminy.osp@wp.pl
Ze względów organizacyjnych nie przewidujemy innej formy kontaktu, niż elektroniczna informacje dla uczestników zamieszczane będą na niniejszej stronie, korespondencja za
pomocą e-mail lub przez FB. Informacje dostępne będą również na stronie wydarzenia na FB.
Na powyższy e-mail oraz na numer telefonu 604 149 724 można kierować ewentualne
zapytania do organizatorów.
Możliwy jest udział MDP spoza województwa podlaskiego - ewentualnych zainteresowanych
prosimy o kontakt jak wyżej.
UWAGA! W tej edycji zapraszamy również chętnych do sędziowania zawodów.
Zgłoszenia na adres jak wyżej. Oprócz danych kontaktowych mile widziany krótki opis

doświadczenia (jako trenera lub/i sędziego) oraz ewentualne wskazanie funkcji (bojówka/
sztafeta/inne, nr sędziego), którą kandydat chciałby pełnić podczas zawodów.

