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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 uczestnictwaPakiet ekonomiczny 5 dniowy razem 460zł w tym zaliczka 100zł płatne na
konto organizatora 360zł płatne w recepcji hotelu lub na konto organizatora. pakiet turniejowy 9 turniei
razem 100zł 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% rabatu-napoje alkoholowe 20% rabatu.Dodatkową atrakcją zlotu są nagrody w poszczególnych
dyscyplinach w formie pucharów,dyplomów,medali oraz upominków rzeczowych.
Przy zakwaterowaniu w pokojach uwzgledniać bedziemy państwa prośby i sugestie dotyczące wspólnego
zakwaterowania.Od organizatorów otrzymaja państwo identyfikatory uprawniajace do
gry.PodsumowanieRazem koszt w maksymalnej wysokości wynosi 360 dla hotelu i 100 dla organizatorów
za turnieje i nagrody,czyli razem 460zł w wariancie ekonomicznym. Koszt w wariancie Luxusowym
zgodnie z wyborem uczestnika.
ZAPRASZAMY Wpłata zaliczki PKO BP O/Intel. 50 1020 5558 1111 1036 9510 0110 Dolny Michał
ul.Kasztanowa 60/1 85-605 Bydgoszcz Organizatorzy zwracają się z dodatkowym apelem do osób
których stac na troche więcej aby wspomogli dobrowolnym datkiem osoby ,którym obecnie jest trochę
trudniej finansowo ,aby i oni byli razem z nami.Kazda złotówka dopłacona do zaliczki zostanie
przeznaczona na dofinansowanie pobytu dla osób w potrzebie.W imieniu tych osób BARDZO DZIEKUJĘ
za dar serca.
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