
Pełna nazwa klubu:

Adres:

Telefon/Fax:

Kategoria wiekowa:

Ilość Zawodników:

Imię i nazwisko trenera:

Telefon i e-mail trenera:

Liczba opiekunów:

Godzina przyjazdu:

Środek lokomocji:

Prośby do organizatorów:

pieczątka i podpis prezesadata

...........................................................................................................

UWAGI: pisemne zgłoszenia prosimy przesłać najpóźniej do dnia 30.04.2021

e-mail:   grzegorz.kuchlin@onet.eu  lub nr fax:  58 687 71 11

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

..........................................................................................................
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Grabówko

ORGANIZATOR:

PROGRAM:

FINANSE:

NAGRODY:

MIEJSCE:

CELE FESTIWALU:

TERMIN:

UKS Nowa Karczma, Gmina Nowa Karczma

ZGŁOSZENIA:

KONTAKT:

pisemne zgłoszenia do turnieju (wzór w dołączonym pliku) prosimy przesłać 
do dnia 20.09.2021 r. (DZIEWCZĘTA) oraz 27.09.2021 (CHŁOPCY) na email: 
grzegorz.kuchlin@onet.eu lub nr fax: 58 687 71 11
Decyzje o składzie Uczestników zostaną podjęte na 10 dni przed zawodami

Grzegorz Kuchlin   tel. 508 342 695

Bartek Kowalewski tel. 502 544 824

System rozgrywek - w zależności od liczby uczestników

Piątek - zakwaterowanie 14:00-15:00
mecze grupowe, przejażdżka wozem konnym, integracja

Sobota - mecze grupowe i półfinały, 
               disco pod gwiazdami

wieczorem wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek

Niedziela - mecze finałowe, ceremonia zakończenia turnieju, obiad

koszty przejazdu, noclegów i wyżywienia pokrywają uczestnicy
wpisowe od jednego zespołu 150 zł
zakwaterowanie i wyżywienie jednej osoby 180 zł 
   - posiłki od kolacji w piątek do obiadu w niedzielę;
   - zakwaterowanie w salach lekcyjnych Zespołu Szkół w N.Karczmie
     (należy zabrać karimatę/materac oraz śpiwór)
trener/opiekun bezpłatnie

puchary dla WSZYSTKICH zespołów
statuetki dla najlepszej 7.mki
nagrody rzeczowe dla króla strzelców
pamiątkowa koszulka dla KAŻDEGO uczestnika !

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Nowej Karczmie

Hala Sportowa Zespołu Szkół w Nowej Karczmie ul.Szkolna 4

popularyzacja piłki ręcznej wśród dzieci, dostarczanie radości 
ze współzawodnictwa,wychowywanie w myśl zasady Fair Play, 
doskonalenie rozwiązań i umiejętności taktycznych,
wyłonienie najlepszych zespołów i graczy; 

1.10 - 3.10     DZIEWCZĘTA rocznik 2007
8.10 - 10.10   CHŁOPCY rocznik 2007
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IX Pomorski

ZAPROSZENIE
Piłki Ręcznej w Nowej Karczmie

FESTIWAL

IX Pomorski

Piłki Ręcznej w Nowej Karczmie

FESTIWAL

MARKET BUDOWLANY

wieczorem wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek


	Strona 1

