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KLUB BRYDŻA SPORTOWEGO „IMPAS’’
M.D.K. KATOWICE-POŁUDNIE

ZAPRASZA
Na X FORUM BRYDŻOWE
do Małego Cichego k/ Zakopanego
w terminie 16-18.03.2018r.[piątek-sobota-niedziela]
Koszt uczestnictwa wynosi :-150zł dla gości i osób towarzyszących
-75zł dla członków K.B.S. Impas
/z opłaconymi składkami/
Adres: Małe Ciche k/Zakopanego ul .Lichajówki 2B u państwa Teresy i Wojciecha Strama
DOM WCZASOWY ‘’TATRY’’
ŚWIADCZENIA:- w pokojach 2,3i4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym i TV
-wyżywienie HB ( dwa posiłki dziennie –w dniu przyjazdu posiłek
Wieczorny
Wysoki standard obiektu i smaczne wyżywienie
-zabezpieczenie organizacji turniejów

RAMOWY PROGRAM IMPREZY
16.03.2018R Piątek- godz.19.00 kolacja
godz.20.00 OTWARCIE FORUM
godz.20.15 WIECZORNY TURNIEJ BRYDŻA /IMPY/
17.03.2018r Sobota-godz. 8.00 - 9.00 śniadanie
-godz .9.00 – 16.00 Relaks (czas wolny – do dyspozycji:
-3 wyciągi narciarskie
-restauracje
-kawiarnie
-organizacja wycieczek krajoznawczych
- godz 16.00 – 17.00 obiadokolacja
- godz 17.30 GŁÓWNY TURNIEJ BRYDŻOWY „PUCHAR TATR”
18.03.2018r Niedziela –godz 8.00 – 9.00 śniadanie
godz 9.30 „TURNIEJ POCIESZENIA „
godz 14.30 obiad
godz 15.00 zakończenie FORUM
Wpisowe do każdego z turniejów wynosi 10 zł od zawodnika
Nagrodą główną jest CIUPAGA TATR. Nagrodę otrzymują osoby z największą ilością
punktów z turnieji /narciarze otrzymują punkty z nierozegranych turnieji –/z powodu jazdy na
nartach, /jako średnią z rozegranych turnieji
Udział w imprezie nie zawiera: -kosztów dojazdów
-wpisu do turniejów
-ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i
chorób przewlekłych
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty w/w programu

DOJAZD:w własnym zakresie –najlepiej trasą Kraków –Zakopane następnie lewo na
Poronin trasą na Bukowinę Tatrzańską i po 3 km w prawo na Murzasichle i zaraz pierwsza w
lewo na Małe Ciche . DW „Tatry „ jest obok restauracji „Tatrzański Bór „

Zapisy przyjmuje Tadeusz Otrębski tel 534 097 814 lub 733 560 960
Potwierdzenie udziału w imprezie jest wpłata zaliczki w wysokości:
-50 zł dla członków T.B.S. Impas
-70 zł dla gości
Zaliczki należy wpłacić do 05.03.2018r
Jest możliwość dokonanie wpłaty zaliczki na konto bankowe

KBS IMPAS nr. Konta 35 1090 2590 0000 0001 3273 0190
W przekazie proszę zaznaczyć ilość osób grających
Koszty organizacyjne ponoszą wszyscy uczestnicy imprezy
Zgłoszenie mniej niż 55 uczestników impreza zostanie odwołana a zaliczki zwrócone .
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa zaliczka nie podlega zwrotowi
Istnieje możliwość wydłużenia pobytu koszt osobo/dnia wynosi 60 zł

Impreza godna polecenia –super atmosfera
W imieniu Zarządu K.B.S. IPAS Tadeusz Otrębski

