OFERTA - zakwaterowanie i wyżywienie na zawodach akt 17.09.2021
Mistrzostwa Polski Juniorów w pływaniu synchronicznym
Organizator zapewnia noclegi i wyżywienie od kolacji w dniu 15.10.2021 r. do obiadu
w dniu 17.10.2021 r.
Ceny jednostkowe za zakwaterowanie w Domu Noclegowym CTS :
 Nocleg w CTS
50 - zł za jedną dobę (około 300 miejsc)
 Nocleg w CTS (*)
60 zł za jedną dobę [*60 miejsc o
podwyższonym standardzie Pokoje są 2 osobowe typu studio, z telewizorami,
dostępem do Internetu (łącze Wi-Fi) nowym wyposażeniem (łóżka o wymiarach
90 x 200 i 90 x 2,20) szafy garderobiane, toaletki, stoliki nocne. Pokoje można
obejrzeć na stronie CTS w zakładce Dom Wypoczynkowy]
Ceny jednostkowe za wyżywienie w restauracji „Sportowa”
 Śniadanie
20
- zł
 Obiad
25
- zł
 Kolacja (z gorącym posiłkiem)
20
- zł
Zgłoszenie rezerwacji na zakwaterowanie i wyżywienie
należy przesłać na
załączonym formularzu na adres e-mail CTS: biuro_marketing@centrum.ng.pl
przesłać do dnia 08.10.2021 r.
W miarę wolnych miejsc istnieje możliwość zakwaterowania osób towarzyszących
ekipom klubowym (rodzice, sympatycy, działacze). Ewentualne zmiany w ilości
zawodników należy zgłaszać do dnia 12.10.2021 r. telefonicznie w g.10-15:
1.
Monika Ciepły mobile 506067146 lub tel stacjonarny 74 872 60 10 wew.34
Centrum Turystyczno – Sportowe 57-402 Nowa Ruda, ul. Kłodzka 16
Po tym terminie Kluby zostaną obciążone w/g wcześniejszych zamówień.
a) koszty organizacji oraz obsługi technicznej zawodów ponosi DOZP
b) koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia zawodników oraz Sędziego
wyznaczonego przez klub do Komisji Sędziowskiej Mistrzostw pokrywają Kluby.
Rachunki będą przesłane w formacie .pdf na adres email klubu lub wpłacającego.
c) opłata rejestracyjna nr 1 za udział w zawodach wynosi 140 zł od jedenego zawodnika
/-czki
d) opłaty z pkt b),c) można wnieść tylko przelewem. (w wyjatkowych
przypadkach w pierwszym dniu zawodów gotówką w biurze zawodów)
najpóżniej do 07.06.2021:
e) NAZWA RACHUNKU:
DOLNOŚLĄSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PŁYWACKI, ul.
Borowska 1-3, 50-529 W-w NR RACHUNKU: BANK MILLENNIUM SA
20 1160 2202 0000 0002 8975 6904
Opłata rejestracyjna nr 1 dla każdego Klubu, którego zawodnicy startują w
zawodach jest to iloczyn ilości zawodników i stawki 140 zł (słownie: sto czterdzieści
złotych 0/100) za każdego startującego zawodnika / zawodniczkę zgodnie z
ostatecznym zgłoszeniem.
Opłata rejestracyjna nr 2 za wyżywienie i zakwaterowanie zgodnie z zamówieniem,
które należy przesłać na poniższym druku, na adres Centrum Turystyczno – Sportowe
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57-402 Nowa Ruda, ul. Kłodzka 1, tel. (74)8726010 wew.34 lub mailem
biuro_marketing@centrum.ng.pl do p.Moniki Ciepły mobile 506067146 .
Członkowie komisji sędziowskiej (max 17 osób) wyznaczeni przez Sędzię Główną
oraz organizatorzy wyznaczeni przez DOZP, są zwolnieni z opłat za wyżywienie i
zakwaterowanie

Zamówienie
przesłać na adres Centrum Turystyczno – Sportowe 57-402 Nowa Ruda, ul. Kłodzka 1
74 8726010 wew.34. Koordynatorem ze strony CTS/DOZP jest pani Monika Ciepły
mobile 506067146. Honorowane są tylko zamówienia w formie pisemnej lub mailowej
na adres: biuro_marketing@centrum.ng.pl

.............................................................
nazwa klubu
wyżywienie (wpisać ilość posiłków)
data

Śniadanie cj 20 zł

Obiad cj 25 zł

X

x

15.10.2021
16.10.2021
17.10.2021

Kolacja cj 20 zł

x

Razem:
zakwaterowanie (wpisać ilość osób)
Data

dz

chł

K

M

Razem

CTS STANDARD 15/16.10. cj 50 zł
CTS STANDARD 16/17.10. cj 50 zł
CTS PREMIUM 15/16.10. cj 60 zł
CTS PREMIUM 16/17.10. cj 60 zł

Nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za finanse
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