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Warunki uczestnictwa w POLOPEN 2017 49 Zlot Przyjaciół Brydża trwa od 10.11.2017 do 12.11.2017.
Do uczestnictwa w zlocie uprawnione są osoby ,które uczestniczyły w poprzednich zlotach oraz wszyscy
miłośnicy brydża szanujący E-tykietę gier towarzyskich. Zlot odbędzie się w*** Hotelu BRDA w
Bydgoszczy. Całkowity koszt zlotu to 295 zł -opłaty hotelowe 240zł (2x80nocleg+2x25obiad+30 bal
POLOPEN) + -opłaty turniejowe dla niezrzeszonych 60zł ,dla członków PZBS 55zł dla upr. do ulgi 50zł
Zaliczka uprawniająca do gry w turniejach wpłacana na konto organizatorów, stanowi koszt uczestnictwa
w turniejach. Dolny Michał Bydgoszcz PKO BP O/Intel. 50 1020 5558 1111 1036 9510 0110 Opłaty
hotelowe wpłacamy po rezerwacji w Hotelu. Oferowana cena 1 noclegu ze śniadaniem brutto od osoby: 80zł &ndash; przy pobycie na 2 doby -93zł - przy pobycie na 1 dobę -Cena obiadu 25zł/os x2 =50 zł Bal POLOPEN 30 zł poczatek o 20,00 w dniu 11.11.2017 sala głównej hotelu. Usługi hotelowe na hasło
"BRYDŻ":
tel. 52 58 50 100, e-mai recepcja@hotelbrda.com.pl Rezerwację dokonujemy bezpośrednio w Hotelu w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.10.2017 Po tym terminie rezerwacji dokonujemy w uzgodnieniu z
organizatorem ,ze względu na odbywający się
w Bydgoszczy Międzynarodowy FESTIVAL CAMERIMAGE 11-18.11.2017. Opłaty za turnieje( ind. W
piątek oraz pary w niedzielę ) dla osób nie korzystających z usług hotelowych wynoszą: -dla osób
uczestniczących w poprzednich zlotach 15 zł/turniej -dla osób pozostałych 20zł/turniej Koszt tur.
Grand Prix POLOPEN 11.11.2017 -30 zł niezrzeszeni -25zł członkowie PZBS -20 zł uprawnieni do
zniżek 50% wpływu z GP zgodnie z regulaminem PZBS wypłacane będzie w formie nagrody bezpośrednio
po turnieju GPrix POLOPEN 11.11.2017. Bal oraz imprezy rozrywkowe: -organizatorzy zapewniają
wszystkim uczestnikom zlotu oraz osobom towarzyszącym muzykę i salę do tańca oraz stół szwedzki)za
30 zł/os. w dniu 11.11.2017 godz. 20,00 Sala główna. Dodatkowe koszty zamówień u kelnera uczestnicy
pokrywają z własnych środków. 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. -cena zestawu obiadowego wynosi 25 zł/os Na życzenie uczestnika hotel oferuje pokoje
o wyższym standardzie w cenie: Pokój 1-osobowy Standard 137zł/1doba Śniadanie serwowane jest w
formie bufetu. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz.14.00, a kończy o godz. 12.00 możliwe jest
przedłużenie pobytu po uzgodnieniu w recepcji.
Organizatorzy zwracają się z dodatkowym apelem, o wsparcie dla osób w trudnej sytuacji finansowej,
aby i oni mogli być razem z nami. Każda złotówka dopłacona do zaliczki zostanie przeznaczona na
dofinansowanie turnieju dla takich osób. W ich imieniu BARDZO DZIEKUJĘ za dar serca.
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