
Warszawa, 27.12.2022 r.

AMP w Futsalu Mężczyzn - półfinał B
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1

AZS Uniwersytet Warszawski
22 55 20 453
www.azs.uw.edu.pl
azs@uw.edu.pl
Olaf Weker - 507084111

od: 02.02.2023 do: 05.02.2023
10.01.2023

1. CSiR UW, ul. Banacha 2A 2. Hala Gier AWF, ul. Marymoncka 34
Hotel O3, ul. Mangalia 1

W zależności od liczby zgłoszonych drużyn: wyżywienie od kolacji 2
lutego lub obiadu 3 lutego do obiadu 5 lutego. Śniadania i kolacje
w hotelu lub jego okolicy, obiady w pobliżu obiektów sportowych.

Wariant A - 630 PLN - (zakwaterowanie, wyżywienie, gadżety, udział
w AMP) - opcja od kolacji 2.02 do obiadu 5.02
Wariant B - 480 PLN - (zakwaterowanie, wyżywienie, gadżety, udział
w AMP) - opcja od obiadu 3.02 do obiadu 5.02
Wariant C - 180 PLN - (3 obiady, gadżety, udział w AMP)
Wariant D - 20 PLN - (udział w AMP)
Opłaty za udział w Mistrzostwach w wybranym wariancie należy dokonać
przelewem na konto Klubu: BANK PEKAO SA: 91 1240 6218 1111 0000
4619 8538 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2023 roku.
1. Zgodnie z zaleceniami Zarządu Głównego AZS będziemy starali się
przeprowadzić Mistrzostwa w 3 dni razem z weryfikacją. Rozgrywki
będziemy chcieli rozpocząć w piątek 3 lutego po godz. 12.00, tak, żeby
uczestnicy zdążyli dojechać i się zweryfikować. Jeśli liczba zgłoszonych
drużyn na to nie pozwoli, rozgrywki będą trwały tak jak do tej pory - 4 dni
z weryfikacją. Uczestnicy o terminie trwania zawodów zostaną
poinformowani bezpośrednio po upływie terminu zgłoszeń wstępnych.
2. W związku z powyższym drużyny chcące skorzystać z zakwaterowania,
prosimy o wpisanie w zgłoszeniu wstępnym w miejscu wyboru wariantu:
A/B, chyba, że będą zainteresowane przyjazdem na 3 doby, bez względu
na czas trwania Mistrzostw, wtedy prosimy w polu wyboru wariantu
wpisać: A.
3. Istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju 1-osobowym za
dodatkową opłatą (450 PLN w przypadku 3 noclegów, 300 PLN w
przypadku 2 noclegów), po uprzednim kontakcie z organizatorem.
4. Parking hotelowy jest dodatkowo płatny: autokar 150 PLN/doba,
samochód osobowy 35 PLN/doba.
5. Więcej informacji w komunikacie nr 2.

Organizator:
Telefon/fax:
Strona internetowa:
Adres e-mail:
Osoba
odpowiedzialna:
Data Mistrzostw:
Termin zgłoszenia
wstępnego:
Miejsce Mistrzostw:
Oferta pobytu,
zakwaterowanie:
Oferta pobytu,
wyżywienie:

Koszt oferty:

Płatności:

Inne:

http://www.azs.uw.edu.pl
mailto:azs@uw.edu.pl


Funkcja / imię i nazwisko organizatora:
Wiceprezes AZS UW / Olaf Weker
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