Oferta transportu na zawody II rundy Pucharu Polski w Field WA
Szczecin/Podjuchy, 14.06.2014
Termin i miejsce:
1. Wyjazd na zawody – 12.06 (czwartek), godz. 21:00-22:00, z np. Toszek (za darmo parking
dozorowany na samochody osobowe) ewentualnie inne miejsce w zależności od ilości
uczestników
2. Przyjazd – 13.06 (piątek), ok. godz. 8:00 do Szczecin/Podjuchy
3. Transfer z miejsca zakwaterowania - zawody, w sobotę i niedzielę.
4. Powrót z zawodów – 15.06 (niedziela), godz. 15:00-16:00, z Szczecin/Podjuchy
5. Dojazd do np. Toszek ok. 24:00
Koszty przewozu:
1. Autokar (duży) – wymagana ilość chętnych - min. 40 (max.50 osób) – cena: 140,00-110,00zł
(uzależnione od rzeczywistej liczby chętnych)
2. Autokar (mały) – wymagana ilość chętnych 27 osób – cena: 150,00zł
Ww. ceny zawierają koszt transferu „tam i powrotem”, obsługę kierowcy, nocleg dla kierowcy.
Wybór pojazdu (co za tym, kosztów podróży) będzie zależał od ilości zgłoszeń. Podstawowym
kryterium realizacji oferty będzie zgłoszenie się i utworzenie grupy 27 osób lub 40-50 osób. Jeśli ten
warunek nie zostanie spełniony, oferta zostanie odwołana.
Zgłoszenia i rezerwacje:
1. Termin zgłoszeń do skorzystania z oferty transportu upływa z dniem 30.04.2014. Wtedy też
nastąpi wybór pojazdu (względem ilości zgłoszeń).
2. Zgłoszenia należy przesyłać na email: info@archeryfield.pl
3. Decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Lista zgłoszonych osób będzie na bieżąco publikowana na stronie www.ArcheryField.pl
5. Dopuszcza się udział osób towarzyszących, nie uczestniczących w zawodach.
6. Ostatecznym kryterium realizacji zgłoszenia będzie wpłacenie 100% wartości kosztów
podróży, w nieprzekraczalnym terminie do 09.05.2014 na konto bankowe.
7. W przypadku rezygnacji z wyjazdu po dokonaniu płatności, wpłata nie podlega zwrotowi,
chyba, że zostanie wskazana inna osoba na to miejsce.
Uwaga:
Istnieje opcja wspólnego przejazdu pociągiem TLK (połączenie bezpośrednie Gliwice-Szczecin
Główny-Gliwice).
Przykładowy wyjazd:
12.06 godz. 20:47 Gliwice – 13.06 godz. 06:41 Szczecin Główny
Przykładowy powrót:
15.06 godz. 7:40 Szczecin Główny – 15.06 godz. 15:31 Gliwice
15.06 godz. 22:33 Szczecin Główny – 16.06 godz.07:11 Gliwice
Koszt promocyjny wg aktualnej oferty internetowej „Weekendowa biletomania” wynosi 29,00zł w
jedną stronę. Oferta limitowana. Szczegóły na stronie PKP Intercity. Dodatkowo należy wziąć pod
uwagę koszt przejazdów lokalnych (Szczecin Główny – miejsce zakwaterowania ok. 20km) i mobilność
na miejscu (miejsce zakwaterowania – miejsce zawodów: ok.4-5km)
Inne informacje, inne koszty:

Zakwaterowanie na Ośrodku Wypoczynkowym Binowo Park Bungalows, zgodnie z ofertą
przedstawiona przez Organizatora zawodów. Koszt 50,00zł/osoba/nocleg x2 doby = 100,00zł
Wyżywienie – we własnym zakresie lub opcja skorzystania z oferty pełnego wyżywienia (s-o-k w
cenie 65,00zł/osoba/ doba) w restauracji oddalonej od miejsca zakwaterowania 4km (transfer we
własnym zakresie lub w przypadku większości chętnych, możliwość skorzystania z autokaru)
Koszt udziału w zawodach II rundy Pucharu Polski Field WA – sobota, 14.06.2014 – startowe
(60,00zł/30,00zł) zgodnie z Komunikatem Organizacyjnym opublikowanym w późniejszym terminie.
Koszt udziału w zawodach przygotowanych przez Organizatora w drugim dniu, tj. niedziela,
15.06.2014 – zgodnie z Komunikatem Organizatora opublikowanym w późniejszym terminie.

Więcej informacji i kontakt:
www.ArcheryField.pl
info@archeryfield.pl
Krupa Roman, tel. 607 346 467
klub@archery3d.pl

