
ШАНОВНІ ДРУЗІ ! 

Запрошуємо Вас прийняти участь у 3 етапі всеукраїнських змагань юних фігуристів, які 
відбудуться з 13 по 16 грудня 2021р. у м. ХАРКОВІ на спортивній арені КЗ МСДЮСШОР за 
адресою: м.Харків, пр. Петра Григоренка 2а 
Змагання буде проведено згідно Регламенту проведення Всеукраїнських змагань юних 
фігуристів та Всеукраїнських змагань серед юнаків і дівчат,  які затверджені Міністерством 
молоді і спорту у 2021 році, а також серед категорій КМС, спортсменів групи Б та серед 
танцювальних пар усіх  вікових груп. 
Заявки за встановленою формою просимо присилати не пізніше 29 листопада 2021 року  на 
адресу: yuribalkov14031951@gmail.com 
 
Благодійни внески необхідно перерахувати  до  6 грудня 2021р. за наступними реквізитами: 
 
МОНОБАНК 

Номер картки   4441 1144 2964 6605 
Одержувач : Урсакій Денис Юрійович  
 
АБО 
 
ПРИВАТ БАНК   

Номер картки   5168 7422 2579 9729 
Одержувач : Урсакій Денис Юрійович 
Призначення платежу: Ім’я та прізвище спортсмена, група, вікова категорія. 
 
Для переказу з інших Українських банків: 
Номер картки   5168 7422 2579 9729 
МФО 305299 
IBAN   UA433052990000026201660038311 
Рахунок отримувача:  26201660038311 
РНУКПН отримувача:  3319118734 
Призначення платежу: Ім’я та прізвище спортсмена, група, вікова категорія. 
 
Копію квитанції/скріншот обов’язково необхідно надіслати на 
Telegram/WhatsApp/Wiber за номером +38093 466 9 366 ( Урсакій Денис 
Юрійович)  у разі відсутності квітанціі/скріну ваш платіж не може бути 
ідентифікованім  
Внесок для спортсменів з однією програмою – 1300,00грн 
Внесок для спортсменів з двома програмами та танцювальних пар  – 1600,00грн. 
 
Для сімей, у яких участь у змаганнях приймають 2 чи більше дітей, внесок на другого 
спортсмена і подальшого – 50%.  
Повернення внесків після опублікування розкладу змагань (1 грудня 2021р.) НЕ МОЖЛИВЕ.  
У випадку перенесення термінів змагань в зв'язку з пандемією COVID-19 кошти будуть 
повернені або перенесені на наступні змагання за бажанням платника. 
 
Музикальний супровід необхідно надати  у день змагань на флешці ( одн трек на одній флешці) 
Флешку необхідно підписати (Прізвище, Ім’я , категорія, вік , програма) Тренеру необхідно мати 
запасні флешки на випадок непередбачених обставин.  
 


