Termin zgłaszania drużyn upływa z dniem

Zapraszamy na 41 Listopadowy
Turniej Piłki Ręcznej Juniorów i Młodzików
Gdańsk 10-12.11.2017
W bieżącym roku turniej będzie rozgrywany w trzech kategoriach
wiekowych:
 junior – rocznik 1999 i młodsi
 junior młodszy – rocznik 2001 i młodsi
 młodzik – rocznik 2003 i młodsi
Harmonogram rozgrywek zostanie podany w terminie późniejszym,
po ostatecznym zamknięciu listy startowej każdej kategorii. Planujemy
rozpoczęcie rozgrywek o godzinie 15.00 – 10 listopada 2017 r.

Ilość miejsc ograniczona.
W przypadku dużej ilości zgłoszeń
decyduje kolejność zgłoszeń (pisemnie)
Koszt udziału w turnieju wynosi:
 Zakwaterowanie i wyżywienie (3 posiłki dziennie):
 Hotel „Patron” Gdańsk-Chełm, ul. Cieszyńskiego 1,
- 80 zł/osobodzień
 Internat CKZiU nr 2 lub schroniska - 75 zł /osobodzień


Wpisowe:

-

150 zł od drużyn korzystających z wyżywienia i zakwaterowania
200 zł od drużyn niekorzystających z wyżywienia i zakwaterowania

.
Odpłatność za zakwaterowanie i wyżywienie należy uiścić bezpośrednio
organizatorom, bezpośrednio po przyjeździe. Informujemy, że pobrana
zostanie kaucja zwrotna w wysokości 100 zł od zespołu.
Drużyny biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
Ubezpieczenie od następstw i odpowiedzialności cywilnej należy do
startujących zespołów. Organizator nie ponosi winy za zaistniałe wypadki
oraz zagubione rzeczy podczas trwania turnieju rzeczy. Zawodnicy winni
posiadać podczas trwania imprezy aktualne badania lekarskie.

17 października 2017 r.

-

Ilość miejsc ograniczona.
Liczy się termin zgłoszenia (pisemnie)
We wszystkich sprawach związanych z turniejem prosimy o
bezpośredni kontakt z:
Marek Mońko, tel. kom. +48 600-447-890
e-mail: marekmonko@wp.pl
Tomasz Zygmunt, tel. Kom. +48 604-233-518
e-mail: uksconradpr@wp.pl

Załączone zgłoszenie udziału w turnieju prosimy przesłać osobno dla
każdej kategorii wiekowej pocztą na adres:
UKS „Conrad” 80-809 Gdańsk ul. Chałubińskiego13
lub pocztą elektroniczną na adres: uksconradpr@wp.pl

Do zobaczenia w Gdańsku!!!

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Zgłaszamy udział ...... zespołu (zespołów)
w kategorii wiekowej ..................................................
Dokładna nazwa i adres klubu:
.................................................................................................
.................................................................................................
Zgłaszamy przyjazd:
............... - zawodników
............... - osób dorosłych (trenerzy, kierownicy, kierowcy itp.)
Wybieramy zakwaterowanie:
......................................................................................................
(internat, szkoła z własnymi materacami i śpiworami)

Przewidujemy przyjazd ............................. ....................................
dzień

godzina

środek transportu: ............................................................................
Osoba odpowiedzialna za drużynę:
...........................................................................................................
Imię i Nazwisko

telefon

...........................................................................................................
adres

Wyrażamy zgodę na obciążenie klubu pełnymi kosztami pobytu za pierwszą dobę,
w przypadku wycofania zespołu w terminie krótszym, niż 48 godzin przed
rozpoczęciem turnieju.
......................................................
Data i pieczęć klubu

...................................................
Dyrektor Klubu

W przypadku zgłoszenia zespołów w różnych kategoriach wiekowych
prosimy o przesłanie zgłoszenia osobno dla każdej kategorii.

ZAPROSZENIE
41 Listopadowy Turniej
Piłki Ręcznej Juniorów i Młodzików
Gdańsk 10-12.11.2017 r.

