REGISTRACE:
13000 Kč záloha pro registraci týmu
VÝBĚR ZE DVOU TURNAJOVÝCH BALÍČKŮ:
7540 Kč/hráč - Hotel*** 1600 metrů od hokejové haly
8320 Kč/hráč - Hotel**** 1000 metrů od hokejové haly
Po zaplacení zálohy si rezervujete turnajový balíček.
Pokud Vás bude více než 15, možnost další slevy.
Termíny:
Záloha – ihned, teprve po zaplacení máte rezervované svoje místo na turnaji
50 % nákladů do 15. června 2020
Rozdíl uhraďte do 4. srpna 2020
Při zrušení účasti více než 90 dní před turnajem dostanete celý depozit zpět // 70 dní před turnajem – vrátíme 50 % depozitu
// později – depozit nebude vrácen

FORMÁT TURNAJE:
-

8 týmů, 5 zápasů (3 ve skupině, dva v play off)
2 x 20 minut, pokud není rozdíl ve skóre větší než 2 góly, poslední minuta se stopuje
Pravidla IIHF, není povolena hra do těla, nepískají se zakázaná uvolnění
Hráči musí být starší 18ti let
Minimum je 10+1 hráčů (pokud vás bude méně, je to možné, ale platíte minimální cenu, tzn. 11x zvolený
balíček)

V CENĚ REGISTRACE:
-

Ubytování na 3 noci/včetně snídaně
Všechny zápasy živě na YOUTUBE
Mini soutěž v pití piva.
SKVĚLÝ PROFESIONÁLNÍ SPORTOVNÍ FOTOGRAF (www.bosa.cz)
Vše na jednom místě, blízko do hotelu, do klubu, do města
Překvapení pro každého hráče
Rozhodčí, časoměřiči, zdravotnice, uzamykatelná šatna

Pátek
-

Zápasy (odpoledne)
Volný vstup do discoklubu

Sobota
-

Zápasy
Oběd
BBQ party – hudba, soutěž v pití piva

Neděle
-

Zápasy – play off
Oběd
Závěrečný ceremoniál

Můžeme pomoci s organizací dopravy
Rádi pro Vás cokoliv dalšího zařídíme.

Adresa haly:
ZIMNI STADION LUDVIKA KOSKA
Vojtecha Maska 2300, 511 01 Turnov, Czech Republic

HOTELY
Více informací Vám dáme po výběru balíčků

Pomůžeme s organizací výletu do Liberce
https://www.visitliberec.eu/en/vse-o-liberci/turisticke-cile/

KONTAKTY:
MANAŽER TURNAJE:
Ondřej Kruntorád / Andrew
Cell: +420 776 159 562 (WhatsApp online)
info@yellowhockeygames.com
Tým HC Sršni Kejžlice:
www.hcsrsnikejzlice.blog.cz
https://www.facebook.com/SrsniKejzlice/
TURNAJ:
https://www.facebook.com/YellowHockeyGames/
www.yellowhockeygames.com

