Управління молоді і спорту

МІНІСТЕРСТВО

Дніпропетровської обласної

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

держадміністрації_________
01601 м. Київ— 01, вул. Еспланадна, 42
“

<- /

”

2017 року

Відповідно до наказу Мінмолодьспорту від 25.10.2017 № 4468
просимо відрядити юніорську команду області з водного поло (СДЮШОР ДНУ)
до

м. Дніпра

для участі III турі (фіналі) відкритого чемпіонату України з водного поло серед юніорів
2001 р.н.
що буде проводитися з “ 20 ” листопада 2017 року по ”

24

листопада

2017 року.

Склад однієї команди - відповідно до Регламенту проведення змагань.
Після прибуття звертатися

Басейн "ДНУ"

День приїзду на змагання - “ 19 ” листопада 2017 року
Всі витрати на участь команд у змаганнях (проїзд до м. Дніпра та зворотно, добові у дорозі,
проживання, харчування тощо) здійснюються за рахунок організацій, що відряджають.

Начальник відділу олімпійськйХ/А
ігрових видів спорту
департаменту олімпійського спорту

Ю. В. Буєва

(лінія відрізу)
МІНІСТЕРСТВО
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Управління (відділ) _
На Ваш №_____ від “

20____ р. повідомляємо, що

буде(уть) відряджені до м.
для_____________________
(підпис керівника)

Управління фізичної культури та_____

МІНІСТЕРСТВО
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

спорту Львівської облдержадміністрації

01601 м. Київ— 01, вул. Еспланадна, 42
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Відповідно до наказу Мінмолодьспорту від 25.10.2017 № 4468
просимо відрядити юніорські команди області з водного поло (СОК "Євроспорт" та
КЗ ЛОР "ЛУФК")
до

м. Дніпра

для участі III турі (фіналі) відкритого чемпіонату України з водного поло серед юніорів
2001 р.н.
що буде проводитися з “ 20 ” листопада 2017 року по ”

24

” листопада

2017 року.

Склад однієї команди - відповідно до Регламенту проведення змагань.
Після прибуття звертатися

Басейн "ДНУ"

День приїзду на змагання - “ 19 ” листопада 2017 року
Всі витрати на участь команд у змаганнях (проїзд до м. Дніпра та зворотно, добові у дорозі,
проживання, харчування тощо) здійснюються за рахунок організацій, що відряджають.

Начальник відділу олімпійських
ігрових видів спорту
департаменту олімпійського спорту

(лінія відрізу)
МІНІСТЕРСТВО
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Управління (відділ)_______________________________________________
На Ваш №_____ від “______”______________20____ р. повідомляємо, що

буде(уть) відряджені до м.
для_____________________
(підпис керівника)

Управління з питань фізичної культури

МІНІСТЕРСТВО

та спорту Донецької_______________ _

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

облдержадміністрації
01601 м. Київ— 01, вул. Еспланадна, 42
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Відповідно до наказу Мінмолодьспорту від 25.10.2017 № 4468
просимо відрядити юніорську команду області з водного поло (збірна м. Маріуполя)
до

м. Дніпра

для участі III турі (фіналі) відкритого чемпіонату України з водного поло серед юніорів
2001 р.н.
що буде проводитися з “ 20 ” листопада 2017 року по ”

24

" листопада

2017 року.

Склад однієї команди - відповідно до Регламенту проведення змагань.
Після прибуття звертатися

Басейн "ДНУ"

День приїзду на змагання - “ 19 ” листопада 2017 року
Всі витрати на участь команд у змаганнях (проїзд до м. Дніпра та зворотно, добові у дорозі,
проживання, харчування тощо) здійснюються за рахунок організацій, що відряджають.

Начальник відділу олімпійських
ігрових видів спорту
департам енту олімпійського спорту

Ю. В. Буєва
/

^

(лінія відрізу)
МІНІСТЕРСТВО
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Управління (відділ) _
На Ваш №_____ від “

20____ р. повідомляємо, що

буде(уть) відряджені до м.
для_____________________
(підпис керівника)

МІНІСТЕРСТВО

Департамент освіти і науки, молодіжної

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

політики та спорту Одеської обласної
держадміністрації^_____________ _

01601 м. Київ— 01, вул. Еспланадна, 42
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Відповідно до наказу Мінмолодьспорту від 25.10.2017 № 4468
просимо відрядити юніорську команду області з водного поло (збірна м. Одеси)
до

м. Дніпра

для участі III турі (фіналі) відкритого чемпіонату України з водного поло серед юніорів
2001 р.н.
що буде проводитися з “ 20

листопада 2017 року по ”

24

” листопада

2017 року.

Склад однієї команди - відповідно до Регламенту проведення змагань.
Після прибуття звертатися

Басейн "ДНУ”

День приїзду на змагання - “ 19 ” листопада 2017 року
Всі витрати на участь команд у змаганнях (проїзд до м. Дніпра та зворотно, добові у дорозі,
проживання, харчування тощо) здійснюються за рахунок організацій, що відряджають.

Начальник відділу олімпійських
ігрових видів спорту
департам енту олімпійського спорту

Ю. В. Буєва

(лінія відрізу)
МІНІСТЕРСТВО
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Управління (відділ)
На Ваш №
від

20

_р. повідомляємо, що

буде(уть) відряджені до м.
ДЛЯ______________________________

(підпис керівника)

МІНІСТЕРСТВО

Управління у справах молоді та спорту

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Харківської облдержадміністрації

01601 м. Київ— 01, вул. Еспланадна, 42

Відповідно до наказу Мінмолодьспорту від 25.10.2017 № 4468
просимо відрядити юніорську команду області з водного поло (збірна Харківської області)
до

м. Дніпра

для участі III турі (фіналі) відкритого чемпіонату України з водного поло серед юніорів
2001 р.н.
що буде проводитися з “ 20 ” листопада 2017 року по

24

листопада

2017 року.

Склад однієї команди - відповідно до Регламенту проведення змагань.
Після прибуття звертатися

Басейн "ДНУ"

День приїзду на змагання - “ 19 ” _листопада 2017 року
Всі витрати на участь команд у змаганнях (проїзд до м. Дніпра та зворотно, добові у дорозі,
проживання, харчування тощо) здійснюються за рахунок організацій, що відряджають.
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Начальник відділу олімпійських
\Г,£\та->
ігрових видів спорту
департам енту олімпійського спорту
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(лінія відрізу)
МІНІСТЕРСТВО
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Управління (відділ)_______________________________________________
На Ваш №_____ від “______”______________20____ р. повідомляємо, що

буде(уть) відряджені до м.
для_____________________
(підпис керівника)

Ю. В. Буєва

