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Zlot zakończony.

NOWY ZLOT 2010 ROK

Dziękuje wszystkim za przybycie i wspaniałą atmosferę na zlocie.Do następnego ZOBACZENIA.

Nagroda główna TELEWIZOR PLAZMOWY
HONOROWY PATRONAT XXXII ZLOTU
PRZYJACIÓŁ BRYDZA
POLOPEN 2009 OBJĄŁ WOJEWODA KUJAWSKOPOMORSKI RAFAŁ BRUSKI
Zdjęcia z poprzednich zlotów http://picasaweb.gogle.pl/dolby17POLOPEN 2008 Dolby ASMS
Gagusia
zdjecia od Gagusi http://picasaweb.google.com/graga12/ZlotBydgoszcz112007wpłata zaliczki
KOMUNIKAT 1 Szanowni gracze wirtualniDzięki PZBS, Wirtualnej Polsce, Kurnikowi, Cronixowi, BBO
rozwijamy nasze umiejętności brydżowe.Grając w necie często zastanawiamy się kto siedzi po drugiej
stronie.Aby to rozjaśnić, mamy zaszczyt zaprosić państwa w dniach 07-11.11.2009 na XXVIII Zlot
graczy wirtualnych POLOPEN 2009Zapraszamy Państwa do przyjaznego *** hotelu BRDA w Bydgoszczy
Umozliwiamy również ciekawe imprezy na terenie miasta Bydgoszcz Hotel jest oddalony o 300 m od
dworca kolejowego -Rozkład jazdy W mieście funkcjonuje też lotnisko Opera NOWA Teatr oraz wiele
innych atrakcji.
Organizatorzy i sponsorzy przewiduja nagrody w postaci Pucharów,medali ,dyplomów a także
przewidywane sa nagrody rzeczowe.
KOMUNIKAT 2
PROGRAM UCZESTNICTWA W POLOPEN 2009
07.11.2009- I dzień
Sobota od godz. rannych zakwaterowanie uczestników w Hotelu Brda.
12,00 Oficjalne otwarcie zlotugłówna sala restauracyjna 12,30 turniej INDYWIDUALNY
19,00
obiadokolacja
20,00 turniej MIXTOWY 08.11.2009- II dzień Niedziela
do godz. 10,00 śniadanie (szwedzki stół)
10,00-10,30 zapisy do turniejów (rozstawienie par)
10,30Turniej PAR część I zapis IMP
16,00 obiadokolacja
17,00 Turniej PAR część II zapis Max
22,00
Nocne spotkania i Polaków rozmowy.
09.11.2009 -III dzień Poniedziałek do godz. 10,00 śniadanie
(szwedzki stół)
10,00-10,30 zapisy do turniejów (rozstawienie teamów)
10,30-Turniej
TEAMÓW
16,00 obiadokolacja
17,00 Turnieje Finałowy grupy A równolegle Finał grupy
B
Wieczorem imprezy wg wyboru uczestników. 10.11.2009 - IV dzień wtorek Do godz. 10,00
śniadanie(szwedzki stół)
10,00-10,30 zapisy do turniejów (rozstawienie par)
10,30 Otwarte
mistrzostwa POLOPEN 2009 (barometr)
16,00 Obiadokolacja
17,00 cd POLOPEN 2009
Wieczorem imprezy wg wyboru uczestników. 11.11.2009-V dzień
środa Do godz.9,00 śniadanie
9,15 Turniej Niepodległości
13,.00 obiad (opcja dodatkowa)
14,00 Zakończenie zlotu
Biuro organizacyjne zlotu czynne będzie w pobliżu recepcji hotelu
KOMUNIKAT 3
Warunki uczestnictwa w POLOPEN 2009XXXII zlot przyjaciół brydża trwa od 07.11.2009 do 11.11.2009.
Do uczestnictwa w zlocie uprawnione są wszystkie osoby ,które uczestniczyły w poprzednich zlotach oraz
osoby pozostałe które szanują E-tykietę gier towarzyskich. Zlot odbedzie się w *** Hotelu BRDA w
Bydgoszczy. Koszt uczestnictwa w wariancie ekonomicznym wynosi 360zł płatne w recepcji hotelu za
nocleg śniadania i obiadokolacje +100zł na koszty turniejów wpłacane jako zaliczka do
organizatora.Razem 460 zł
Zaliczka uprawniająca do gry w turniejach wynosi 100 zł/os wpłacana na konto organizatorów stanowi
koszt uczestnictwa w turniejach.Pozostałą kwotę wpłacamy po przyjeżdzie do Hotelu w recepcji w/g
uznania uczestników.Opłaty za turnieje dla osób nie korzystających z usług hotelowych wynoszą:-dla
osób uczestniczących w poprzednich zlotach 15 zł/turniej-dla osób pozostałych 20zł/turniej.-zestaw
obiadokolacja 25zł wykup w recepcji hotelowej. Hotel w ramach dobrej współpracy obniża nam ceny
usług hotelowych oraz wprowadza dodatkowe rabaty na:-dania z karty pomniejszone o 10% rabatunapoje alkoholowe 20% rabatu.Dodatkową atrakcją zlotu są nagrody w poszczególnych turniejach w
formie pucharów,dyplomów,medali oraz upominków rzeczowych.Każdy z uczestników otrzyma w recepcji
hotelu bony uprawniajace do korzystania z usług hotelowych .Przy zakwaterowaniu w pokojach
uwzgledniać bedziemy państwa prośby i sugestie dotyczące wspólnego zakwaterowania.Od organizatorów
otrzymaja państwo identyfikatory uprawniajace do gry.Komunikat 4 mapka dojazdowa do Hotelu
znajduje się na stronie www.hotelbrda.com.plw zakładce kontakt.
http://www.2009.polopen.bydgoszcz.eu
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---------------------------------------------------Zapal znicz pamięci, dla osób, których nie ma już z nami.
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