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CENA OBEJMUJE : 
 

 7 noclegów w pokojach 1- i 2-osobowych w wybranym 
standardzie (A lub B) 

 wyżywienie 3 posiłki dziennie  od kolacji w dniu 
przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu 

 1 kolacja biesiadna przy ognisku 

 codzienne korzystanie z basenu  

 5 x gimnastyka w basenie 

 10 zabiegów leczniczych zleconych po konsultacji 
lekarskiej z zakresu hydro lub fizykoterapii 

 sala konferencyjna  

 do dyspozycji bilard, tenis stołowy, korty tenisowe 

 parking, dostęp do wi-fi 

 
CENA OD OSOBY: STANDARD A  STANDARD B 
   
 17.10-24.10  735 zł              665 zł 
  

 

 
NA  PAŃSTWA  ŻYCZENIE  ZORGANIZUJEMY RÓWNIEŻ: 
 

 przejazd wozami konnymi z ogniskiem pod wiatą (w cenie kiełbaska, kaszanka, bigos, grzaniec) 
 75 zł/osoba  

 piesza wycieczka do Bacówki nad Wierchomlą 15 zł/osoba 

 piesza wycieczka (nordic walking) do ruin zamku w Muszynie i ogrodów sensorycznych 15 zł /osoba  

 wycieczka do osady pszczelarskiej w Kamiannej (skansen uli, degustacja miodów)  40 zł /osoba 

 wycieczka do Presova (Słowacja)- zwiedzanie starówki i muzeum win 65 zł/osoba 

 Baseny termalne na Węgrzech (Miszkolc-Tapolca, zwiedzanie Koszyc) 130 zł/osoba 

 Nestville Park rzemiosła, wizyta w gorzelni z degustacją – 110 zł/osoba 

 obsługa muzyczna wieczoru - zespół muzyczny lub DJ  –1000 zł  

 masaże relaksacyjne z aromaterapią od 50 zł  

 zabiegi pielęgnacyjne na bazie ekstraktów torfowych TOŁPA od 40 zł  

 

OPŁATA KLIMATYCZNA JEST DODATKOWO PŁATNA . 
 
 
 
 
 
 

TYDZIEŃ Z BRYDŻEM  
w Centrum Zdrowia i Rekreacji  

GEOVITA w Muszynie – Złockiem 
W terminie 17 – 24 października 2015 r. 
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PROGRAM IMPREZ BRYDŻOWYCH 

„Tydzień z Brydżem”  

w Centrum Zdrowia i Rekreacji GEOVITA  

w Muszynie – Złockiem 

Termin 17.10 – 24.10.2015 

Turniej nr. I -  sobota 17.10.2015 godz. 18.30 
Turniej nr. II – niedziela  18.10.2015 godz. 10.00 
Turniej nr. III – niedziela 18.10.2015 godz. 19.00 
Turniej nr. IV – poniedziałek 19.10.2015 godz. 18.00 
Turniej nr, V – wtorek 20.10.2015 godz. 18.00 
Turniej nr. VI środa 21.10.2015 godz. 18.00 
Turniej nr. VII czwartek 22.10.2015 godz. 18.00 
Turniej nr. VIII piątek 23.10.2015 godz. 18.00 
Turniej nr. IX sobota 24.10.2015 godz. 10.00 

 

Regulamin „Tygodnia z Brydżem” w Centrum Zdrowia i Rekreacji GEOVITA 

w Muszynie-Złockiem 

Organizator: Centrum Zdrowia i Rekreacji GEOVITA w Muszynie-Złockiem 

Sędzia Główny: Adam Waśko 

I. Założenia ogólne 

1. Turnieje w ramach „Tygodnia z Brydżem” będą rozgrywane w salach Centrum Zdrowia i Rekreacji GEOVITA  

w Muszynie-Złockiem 

2. We wszystkich turniejach  obowiązują przepisy MPB i PZBS (w tym Polityka Systemowa PZBS} 

 3. Zgłoszenia do turniejów przyjmowane będą do 15 min przed rozpoczęciem zawodów. Po tym terminie organizator 

zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zawodnika. 

4. Wszystkie turnieje zostaną rozegrane na wcześniej przygotowanych rozdaniach w ramach turniejów BridgeSpider 

5. Zapisywanie wyników elektroniczne za pomocą „pierniczków”. 

6. Wyniki poszczególnych turniejów będą publikowane bezpośrednio po turnieju, jako wyniki wstępne. Wyniki ostateczne 

podawane będą w dniu następnym po ewentualnym rozpatrzeniu reklamacji. 

6. Wyniki, protokoły i historie będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej www.geovita.pl 

7. Wszystkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania zawodów rozstrzyga Sędzia Główny i Organizator.  

Podjęte decyzje są ostateczne. 
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8. Za wszystkie turnieje zostaną przyznane punkty PKL na zasadach obowiązujących w PZBS. 

9. W Sali gry obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. 

10. Turnieje rozgrywane będą na zapis maksymalny 

 

II. Punktacja długofalowa 

1.  Punkty PDF otrzymują wszyscy zawodnicy biorący udział w turnieju 

2. I miejsce otrzymuje  PDF= liczba par x 2. Następne miejsca z obniżką o 2 punkty. 
3. Dodatkowe premie otrzymują trzy pierwsze pary: I- 5 PDF, II -3 PDF, III- 1 PDF 

           Przewiduje się nagrody rzeczowe dla zwycięzców punktacji długofalowej 

III. Opłaty 

.Opłata uprawniająca do udziału w turniejach wynosi 10 zł od zawodnika  za jeden turniej 

IV. Nagrody 

   Zwycięzcy poszczególnych turniejów otrzymają nagrody finansowe z godnie z regulaminem PZBS 
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