
 

 

 

MISTRZOSTWA POLSKI MASTERS KALISZ 2018 

Mistrzostwa Masters 2018 odbędą się w dniach 26-27.05.2018 

 

 

Termin i sposób zgłaszania 

Termin zgłaszania drużyn upływa 31 marca 2018 r. Do tego dnia należy wysłać listę zawodników (do 

pobrania na www.mpmasters2018.pl ) na adres e-mail organizator@mpmasters2018.pl oraz wpłacić 

wpisowe w wysokości 600.00 zł na konto: 

KLUB PIŁKI RĘCZNEJ SZCZYPIORNO-KALISZ 

62-800 Kalisz, ul. Łódzka 19-29 

TYTUŁ PRZELEWU: "DAROWIZNA" + "NAZWA KLUBU" + "KATEGORIA" 

Nr rachunku: PL 61 1600 1462 1022 1305 8000 0001 

Liczba uczestników dla jednej drużyny wynosi maksymalnie 16 osób wraz z oficjelami. Zawodnik nie 

może znajdować się na więcej niż jednej liście. 

Wszystkich uczestników zachęcamy do wzięcia udziału w kursokonferencji połączonej z zabawą, która 

odbędzie się 26.05.2018 w hotelu Kristoff www.kristoff.pl 

Koszt to 75.00 zł od osoby, termin płatności ubiega wraz z końcem kwietnia 2018 roku 

Pieniądze należy przelać za wszystkich uczestników na konto: 

KLUB PIŁKI RĘCZNEJ SZCZYPIORNO-KALISZ 

62-800 Kalisz, ul. Łódzka 19-29 

Nr rachunku: PL 61 1600 1462 1022 1305 8000 0001 

z tytułuem przelewu: "Kursokonferencja" i nazwa drużyny 

Uwaga! Prosimy aby nie łączyć płatności wraz z opłatą wpisową w jednym przelewie ! 

 

 

 

 

http://www.mpmasters2018.pl/


 

 

 

 

 

Akredytacja i oświadczenie o stanie zdrowia: 

Akredytacja jest obowiązkowa dla każdej drużyny i nie będzie udzielona, jeśli przez daną drużynę nie 

nie zostaną spełnione wszystkie wymogi regulaminowe. 

Do akredytacji należy stawić się z listą zawodników, dowodami osobistymi zawodników, 

oświadczeniami o stanie zdrowia oraz potwierdzeniem wpłaty wpisowego. Szczegóły dotyczące 

akredytacji zostaną podane na niniejszej stronie. Wszelkie rejestracje dodatkowych zawodników (po 

akredytacji) leżą w gestii Komitetu Organizacyjnego. 

 

Zakwaterowanie 

Sprawami dotyczącymi rezerwacją noclegów zajmuje się: 

Marcin Rybarczyk (tel. 698-620-240) oraz Andrzej Lepka (tel. 792251015)  

Rezerwacja noclegów będzie odbywać się wyłącznie za ich pośrednictwem. Hotele zagwarantowały 

preferencyjne stawki noclegowe wyłącznie dla uczestników turnieju. 

W razie dodatkowych pytań organizatorzy proszą o kontakt telefoniczny 531-175-902  

lub mailowy: organizator@mpmasters2018.pl 

Wszystkie pliki dla drużyn są dostępne do pobrania na www.,pmasters2018.pl 

Dodatkowe informacje publikowane są  na oficjalnym fanpage-u turnieju: 

https://www.facebook.com/mpmasters2018/ 

oraz na www.mpmasters2018.pl 

 

 


