KRAKOWSKA JESIEŃ BRYDŻOWA 2012
MIEJSCE ZAWODÓW:
Hotel Galaxy****, ul. Gęsia 22a, 31-535 Kraków,
tel. +48 12 342 81 00, hotel@galaxyhotel.pl
www.galaxyhotel.pl
Royal Art Cafe, ul. Gertrudy 29, 31-000 Kraków
PROGRAM:
• piątek, 26 października, godz. 17.15 Royal Art Cafe
Otwarte Mistrzostwa Małopolski Mixtów – maxy (26-30 rozdań)
• sobota, 27 października, godz. 10.30 Hotel Galaxy
Maxy – maxy (3 mini sesje po 10 rozdań)
• sobota, 27 października, godz. 17.30 Hotel Galaxy
Cavendish – cavendish uśredniony (3 mini sesje po 10 rozdań)
• niedziela, 28 października, godz. 10.30 Hotel Galaxy
OTP** Wawelski Smok – maxy (5 mini sesje po 10 rozdań)
Na miejscu rozgrywek w sobotę i niedzielę możliwość skorzystania z zestawów obiadowych
po preferencyjnej cenie 30 zł. Ponadto podczas całego mityngu czynny bufet i bar
hotelowy.
Parking hotelowy płatny. Tereny w niedalekim sąsiedztwie hotelu nie są objęte płatną strefą
parkowania. W pobliżu miejsca rozgrywek znajduje się bezpłatny parking w centrum
handlowym Galeria Kazimierz.

WPISOWE:
Opłaty przyjmowane są osobno do każdego z turniejów.
Piątek
normalne – 25 zł
członkowie PZBS – 20 zł
ulgowe (seniorzy > 65, juniorzy) – 15 zł
młodzież szkolna – 5 zł
Sobota
normalne – 30 zł
członkowie PZBS – 25 zł
ulgowe (seniorzy > 65, juniorzy) – 20 zł
młodzież szkolna – 5 zł
Niedziela OTP** (100 pkl za zwycięstwo w turnieju)
normalne – 55 zł
członkowie PZBS – 45 zł
ulgowe (seniorzy > 65, juniorzy) – 35 zł
młodzież szkolna – 10 zł

NAGRODY
– co najmniej 50% wpisowego przeznaczone na nagrody finansowe
– w turnieju niedzielnym co najmniej 55% wpisowego przeznaczone na nagrody finansowe
– puchary, drobne nagrody rzeczowe dla najlepszych par
– nagrody książkowe dla par, które zajęły miejsca 4-6 w każdym z turniejów
– puchar, nagroda rzeczowa i książkowa dla najlepszego zawodnika Mityngu
– nagroda książkowa dla najlepszej zawodniczki Mityngu
– nagroda książkowa dla najlepszego juniora Mityngu
– nagroda książkowa dla najlepszego seniora Mityngu
Najlepszych zawodników każdej kategorii ustala organizator zawodów.
NOCLEGI
Możliwość skorzystania z noclegów po specjalnych cenach.
Hotel Galaxy****, ul. Gęsia 22a, 31-535 Kraków,
tel +48 12 342 81 00, hotel@galaxyhotel.pl
www.galaxyhotel.pl
Cennik pokoi hotelowych dla uczestników Mityngu (cena wraz z śniadaniem):
1 osobowy
300 zł;
2 osobowy
350 zł;
3 osobowy
450 zł;
Doba hotelowa trwa od 14.00 do 12.00.
SĘDZIOWIE
Zbigniew Sagan, Marcin Wasłowicz

