
 

 

 

WYDANIE SPECJALNE AKADEMICKIEGO PRZEGLĄDU SPORTOWEGO

WYDAWCA: Biuro Misji w Gwangju na 28. Letnią Uniwersjadę

REDAKCJA: Andrzej Burzyński, Oskar Rosa, 
 

CEREMONIA OTWARCIA: 3 lipca 2015 godz. 19:00

 
Witamy w Gwangju, 

 W imieniu biura misji witamy serdecznie na 28. Letniej Un
Południowej, prowincja Jeolla, w blisko półtoramili
w Gwangju wystąpi blisko 200 sportowców w 1
judo, lekkiej atletyce, łucznictwie, pływaniu, strzelectwie sportowym, 
piłce nożnej kobiet - jedynej dyscyplinie drużynowej
 W dotychczasowej historii Polscy studenci zdobyli 299 medali w tym n
w tym 5 złotych, 9 srebrnych i 16 brązowych. Liczymy

 

ZAKWATEROWANIE 
Cała reprezentacja Polski jest 
zakwaterowana w budynku 301. 
Wszystkie pokoje są zlokalizow
ne w jednakowych 
na poszczególnych piętrach 
w których do dyspozycji mamy 
2 pokoje 2-
3-osobowy, pokój dzienny i dwie 

łazienki. Standard wyposażenia jest identyczny dla każdego.
W pokojach jest zamontowana klimatyzacja sterowana bezpośre
nio na urządzeniu. W każdym pokoju dostępna jest 
wifi. Uczulamy, że za wszelkie nawet najdrobniejsze straty pobier
ne są wysokie opłaty wg cennika zawieszonego w każdym segme
cie. Dotyczy to także zdjęcia folii z materacy na łóżkach

WYŻYWIENIE 
Stołówka znajduje się bezp
średnio pod budynkiem 
teren stołówki nie wolno wnosić 
dużych bagaży. Należy z
je w pokoju lub w przechowalni 
bagażu znajdując
wejściu do stołó
stołówki zlokalizo

pośrednio przy schodach prowadzących do naszego budynku
łówka jest czynna 24 godziny na dobę i wyda
bufetu szwedzkiego oferując 80 różnych menu w rotacji 5 dnio

 

 

GRAFIK DZIAŁANIA STOŁÓWKI (AV Dinning Hall)

Śniadanie Lekkie śniadanie 

06:00 - 10:00 10:00 - 11:00 

 
BIURO MISJI 

budynek 301 pokój 403 
POKÓJ MEDYCZNY

budynek 

TELEFON BIURA MISJI 
+82 010-2098-7680 

POŁĄCZENIA DO POLSKI: 
PLAY: 7 zł/minuta; SMS: 2 zł; MMS: 3 zł 
PLUS: 8,07 zł/minuta; SMS: 1,23 zł; MMS: 3 zł 
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WYDANIE SPECJALNE AKADEMICKIEGO PRZEGLĄDU SPORTOWEGO 

WYDAWCA: Biuro Misji w Gwangju na 28. Letnią Uniwersjadę 

Andrzej Burzyński, Oskar Rosa, Marek Szlachta 

WAŻNE TERMINY: 

2015 godz. 19:00 CEREMONIA FLAGOWA: 2 lipca 2015 godz. 14:00

my serdecznie na 28. Letniej Uniwersjadzie w Gwangju. Tegoroczna Uniw
w blisko półtoramilionowym Gwangju. Pod auspicjami Akademickiego Z

ju wystąpi blisko 200 sportowców w 13 z 21 rozgrywanych dyscyplin sportu. Polska będzie reprezentowana w badmi
strzelectwie sportowym, szermierce, taekwondo, tenisie, tenisie stołowym, wioślarstwie

jedynej dyscyplinie drużynowej. 
W dotychczasowej historii Polscy studenci zdobyli 299 medali w tym na ostatniej uniwersjadzie w Kazaniu w 2013 roku 30 medali 

Liczymy, że poprawicie ten bilans... 

Cała reprezentacja Polski jest 
zakwaterowana w budynku 301. 
Wszystkie pokoje są zlokalizowa-

jednakowych segmentach 
na poszczególnych piętrach  
w których do dyspozycji mamy  

-osobowe, 1 pokój  
, pokój dzienny i dwie 

dard wyposażenia jest identyczny dla każdego.  
cja sterowana bezpośred-

W każdym pokoju dostępna jest bezpłatna sieć 
wszelkie nawet najdrobniejsze straty pobiera-

ne są wysokie opłaty wg cennika zawieszonego w każdym segmen-
Dotyczy to także zdjęcia folii z materacy na łóżkach... 

PO ZAWODACH 
Pokój gier
w prawo pod budynkami 302 i 303
- czynne 10:00 
 
 
 
 

Pokój wypoczynku - obok pokoju gier 
w środku kawiarnia, kwiaciarnia i pokój 

intern
 - czynne 7:00 

 

 

Stołówka znajduje się bezpo-
średnio pod budynkiem 301. Na 

wki nie wolno wnosić 
dużych bagaży. Należy zostawić 

pokoju lub w przechowalni 
bagażu znajdującej się tuż przy 
wejściu do stołówki. Wyjście ze 
stołówki zlokalizowane jest bez-

dach prowadzących do naszego budynku. Sto-
aje posiłki w formie 

bufetu szwedzkiego oferując 80 różnych menu w rotacji 5 dniowej. 

PRZYDATNE 
Bank - znajduje się w 
budynku, od zejścia po sch
kierować
1 USD = ≈
 
 
 

Centrum Telekomunikacyjne - zna
się ok. 50 m w lewo  od budynku 301
Tam można wynająć telefony i za
karty SIM - informacje na tablic
w poszczególnych segmentach 

 

GRAFIK DZIAŁANIA STOŁÓWKI (AV Dinning Hall) 

Obiad Lekki obiad Kolacj

11:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 24:00

POKÓJ MEDYCZNY 
udynek 301 pokój 404 

TELEFON ALARMOWY 
112 

Pogotowie 119; Policja 112 

 

POŁĄCZENIA ODBIERANE Z POLSKI: 
PLAY: 4 zł/minuta 
PLUS: 8,07 zł/minuta 

POŁĄCZENIA LOKALNE:
PLAY: 10
PLUS: 8,07 zł/minuta

 

BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 
, 29 czerwca 2015 roku /poniedziałek/ 

POGODA na 30 czerwca 2015 /wtorek/ 
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oC 
Wilgotność: 89 % 
Wiatr: 4 m/s 
Szansa opadów: 90 % 

CEREMONIA FLAGOWA: 2 lipca 2015 godz. 14:00 

na Uniwersjada odbędzie się w Korei 
Związku Sportowego w tym roku  

dyscyplin sportu. Polska będzie reprezentowana w badmintonie, golfie, 
tenisie, tenisie stołowym, wioślarstwie oraz 

w Kazaniu w 2013 roku 30 medali 

MSz 

Pokój gier - od wyjścia ze stołówki  
w prawo pod budynkami 302 i 303 

czynne 10:00 - 20:00 

obok pokoju gier  
ciarnia i pokój 

internetowy 
czynne 7:00 - 20:00 

znajduje się w pobliżu naszego 
, od zejścia po schodach należy 
 się w lewo 

≈ 1000 WON 

znajduje 
ku 301. 

akupić 
bliczkach  

Kolacja Późna kolacja 

24:00 24:00 - 06:00 

AMBASADA 
+82 272 39 681 

WIFI 
SSID: 2015GWANGJU 

Hasło: 2015universiade** 
 

POŁĄCZENIA LOKALNE: 
PLAY: 10 zł/minuta 
PLUS: 8,07 zł/minuta 


