IX Mistrzostwa Polski Służby Liturgicznej
w Halowej Piłce Nożnej o Puchar „Króluj nam Chryste”
Lublin 1-2 maja 2014
1. Wpisowe od drużyny wynosi – 100 zł.
2. Pakiety dla uczestników:
(stałe elementy we wszystkich pakietach – torba IX MP LS; okolicznościowe
koszulki; chorągiewki; ubezpieczenie; identyfikator; specjalna gazeta KnC):
PAKIET 1 – 160 zł/za osobę
 nocleg w Hotelach na terenie miasta Lublin z 30kwietnia/1maja/2maja,
 wyżywienie 30IV- kolacja;
1V – śniadanie (hotel), obiad (na halach sportowych w
godz.13.00/14.00 i kolacja (hotel);
2V – śniadanie (hotel) i obiad (na halach sportowych)
UWAGA –w tym pakiecie doba hotelowa rozpoczyna się 30 kwietnia.
PAKIET 2 – 70 zł/za osobę
bez noclegu dla miejscowych z wyżywieniem – obiad (na halach
sportowych) 1V i 2V
PAKIET 3 – 40 zł/za osobę
bez noclegu i wyżywienia

Przygotowano ok. 1245 miejsc w hotelach na terenie miasta Lublin.
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Do dnia 10 kwietnia 2014 r. prosimy o przesłanie informacji
o wyborze pakietu i kartę zgłoszeniową zawodników (karta wypełniona
w programie Word i przesłana na adres mail. Oryginał karty proszę
dostarczyć

w

dniu

turnieju).

Po

otrzymaniu

od

organizatorów

potwierdzenia dokonujemy wpłaty za pakiety do dnia 25 kwietnia 2014 r.
3. Wpisowe od drużyny należy wpłacić do dnia 15 kwietnia 2014 r.
z dopiskiem: nazwa Parafii, Diecezja, Kategoria lub przyznany numer
4. Wpłaty wpisowego i za pakiety należy dokonywać na konto lub osobiście
w dniu przybycia (po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem MP):

FUNDACJA DANTIS
20-108 Lublin, Al. Unii Lubelskiej 15
Regon 060346938, NIP 7132993579
nr rachunku:
76 1240 1503 1111 0010 5595 4133
Oddział prowadzący rachunek Lublin V, 060 V Oddział w Lublinie

5. Każda parafia otrzymuje numer, którym proszę się posługiwać
w dalszych działaniach – proszę sprawdzić na listach poszczególnych
kategorii.
6. Regulamin zostanie udostępniony niebawem.
7. Ministranci zobowiązani są do posiadania dowodu tożsamości oraz zgody
rodziców na udział w turnieju (według podanego wzoru) – bez tego
zawodnik nie może brać udziału w turnieju!
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8. Wszystkie informacje dotyczące turniejowych formalności wysyłamy
drogą e-mailową: turniejlublin2014@gmail.com (w tytule prosimy
podawać przyznany numer parafii).
9. Telefony kontaktowe:
Organizator:
ks. Marcin Grzesiak

- 500-565-615

Sekretariat:
Raimondo Pala

- 607-638-781

Marcin Socha

- 506-183-304
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