Katowice, dnia 13 czerwca 2018

Komunikat nr 2
XXIV Ogólnopolskiego Turnieju Mini Siatkówki Kinder + Sport
Zabrze 6-8 lipca 2018
1. Zakwaterowanie zespołów:
Zespoły zakwaterowane będą wg kolejności wpłat i wyboru w systemie w następujących miejscach –
sposób rezerwacji miejsc, płatności podany jest na dole komunikatu:
Domy Studenckie Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Koszt zakwaterowania: 95,00 /doba/osoba/
obejmuje: zakwaterowanie w akademiku, śniadanie i kolację w akademiku, obiad na hali
WAŻNE!!!
Uprzejmie informujemy, że w Akademikach z uwagi na trwającą sesję obecni są studenci. Za wszelkiego rodzaju niedogodności
związane z obcowaniem z życiem studenckim Kierownictwo Akademików serdecznie przeprasza. Przypominamy, że podczas
pobytu pełną odpowiedzialność za uczestników ponoszą ich opiekunowie /trenerzy, rodzice/.

* Hotele Diament kategorii *** Zabrze, Katowice, Gliwice
Koszt zakwaterowania: 115,00 /doba/osoba/
obejmuje: nocleg, śniadanie, kolację ciepłą w formie serwowanej 1-daniowej (danie ciepłe + woda mineralna)
Pokoje standardowe nie posiadają w wyposażeniu: zestawu powitalnego napojów typu kawa/herbata,
galanterii hotelowej (szampon, żel pod prysznic). Hotel zapewnia w pokojach: pościel, ręcznik duży/osoba, mydło.
Hotele oferują zakwaterowanie w pokojach standardowych wieloosobowych: 2-osobowe, 3-osobowe.
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Parking dodatkowo płatny za pobyt 2-dniowy: 15 zł/ auto osobowe, 30 zł/bus, 60 zł / autokar
WAŻNE!!!
Nie ma możliwości wyboru konkretnego miejsca zakwaterowania. Noclegi zostają przydzielane
uczestnikom według kolejności wpłat. W ramach możliwości wszystkim, którym przysługuje nocleg,
będzie on przydzielany razem w ramach jednej drużyny. Organizator nie może, z racji ograniczeń
ilościowych zapewnić razem noclegów np. w ramach WZPS, itp.

2. Wyżywienie zespołów:
Pakiet wyżywienia obejmuje posiłki (śniadania, obiady, kolacje) od kolacji 6.07 do obiadu 8.07.
Zespoły zakwaterowane w Gliwicach:
Śniadania, kolacje – stołówka akademicka, obiady w Hali MOSiR Zabrze
Zespoły zakwaterowane w Hotelach Diament:
Śniadania, kolacje – w Hotelu, obiady w Hali MOSiR Zabrze
W przypadku własnego zakwaterowania istnieje możliwość zakupienia obiadów tylko w pakiecie na 3 dni.
Organizator nie przewiduje możliwości zakupu częściowego posiłków!
Koszt obiadów na hali 66 zł (3 dni)
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3. Wpłaty /tylko za zakwaterowanie i wyżywienie/
Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają uczestnicy.
Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie tylko i wyłącznie zawodniczkom/zawodnikom, trenerom (po 1 na
zespół), koordynatorom WZPS (po 1 na województwo) oraz maksymalnie 2 kierowcom na każde województwo WZPS. W przypadku posiadania wolnych miejsc zostaną one udostępnione do rezerwacji osobom towarzyszącym.
WPŁAT prosimy dokonywać do dnia: 30 czerwca 2018 na numer konta: 56 1140 2004 0000 3302 5008 4414
KONIECZNIE z podaniem w tytule: Nazwa Klubu, Miasto, kategoria /np. 2DZ,3DZ,4DZ,2CH,3CH,4CH, ilość
osób
W sprawie faktur proforma i faktur prosimy o kierowanie korespondencji na adres: s.michalak@volleysm.pl
Więcej szczegółów u osoby odpowiedzialnej za wpłaty: p. Sebastian Michalak tel. 501 401 391
WAŻNE!!!
Na miejscu nie ma możliwości płatności gotówką. Proszę zabrać na turniej dokumenty potwierdzające
wpłaty.

4. Wpłaty /wpisowe od uczestników turnieju - WAŻNE !
Warunkiem dopuszczenia zespołu do Turnieju jest uiszczenie opłaty startowej w wysokości 20 złotych od każdego
startującego zespołu ze swojego województwa, do Śląskiego Związku Piłki Siatkowej do dnia 30 czerwca na
numer konta: 59 1560 1108 0000 9060 0004 5493

WAŻNE!!!
Zespół bez opłaty startowej nie zostanie dopuszczony do uczestnictwa w turnieju.

Z poważaniem
Przewodniczący Wydziału Szkolenia
Śląskiego Związku Piłki Siatkowej

Sebastian Michalak

Otrzymują:
WZPS-y
Koordynatorzy projektu
PZPS
a/a

* Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsc noclegowych.
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