Inbjudan till;

Bois Cup i innebandy, 2017
Grunden Bois har glädjen att inbjuda er till Göteborg och Bois Cup i innebandy,
28 – 29 oktober i Prioritet Serneke Arena!
Cupen är endast för spelare med intellektuell funktionsnedsättning. (klass U)
Spelsättet är 5-utespelare + målvakt. Obegränsat antal avbytare.
Allt under ett tak.
Matcherna spelas i Prioritet Serneke Arena & Pjäshallen, på Kviberg.
Matcher från lördag 9.30 till kväll och söndag fram till cirka 15.00.
Spel i förhoppningsvis fyra olika nivåer, beroende på antal deltagande lag.
Eftersom vi inte hinner spela divisioneringsmatcher, så var noga med att
anmäla lagen i rätt sportslig nivå!
Logi i Prioritet Serneke Arenas hotell.
Maten serveras i Prioritet Serneke Arena.
Prioritet Serneke Arena
I arenan finns sportaffär och möjlighet till längdskidåkning på snö,
beachvolleyboll, gym & relax. Läs mer om arenan:
www.prioritetsernekearena.se

Anmälan
Anmälan skickas till Eurotravel Sports senast 29 september!
Frågor angående turneringen:
Grunden Bois, thor@grundenbois.com tel: 031-469190
Frågor angående anmälan, logi & mat:
Eurotravel Sports: info@eurotravelsports.se tel: 033-258850
Välkommen med er anmälan!

Avgifter

Logi, mat och lagavgift
Lagavgift:
1500:-/lag. Lagavgiften betalas av alla deltagande lag.
Paket 1
Inkvartering 1 natt på hotell i 4-bäddsrum på Kviberg Park Hotell
Måltider i hotellrestaurangen: 2x lunch, 1x middag 1 x frukost
Pris: 850:-/person
Paket 2
Inkvartering 1 natt på hotell i 4-bäddsrum på Kviberg Park Hotell
Måltider i skolmatsal: 2x lunch, 1x middag 1 x frukost
Pris: 725:-/person
Tillägg:
Enkelrum 500:-/rum/natt
Dubbelrum 100:-/person/natt
Trebäddsrum 200:-/person/natt
Lunch:
För de lag som inte ska övernatta, finns möjlighet att förbeställa lunch i
Arenans restaurang eller skolmatsal. Kontakta Eurotravel Sports.

Önskar ni komma på fredag? För bokning & pris kontakta:
info@eurotravelsports.se tel: 033258850
Alla avgifter faktureras efter anmälan.

Anmälan till Bois Cup
Om förening anmäler mer än ett lag, så gör separat anmälan per lag.
Anmälan ska vara inskickad senast 29 september 2017.
Frågor och anmälan: info@eurotravelsports.se tel: 033-258850
Anmäl följande uppgifter.
* Förening:
_____________________________________________________
* Lagets namn:
__________________________________________ ________
* Antal paket-kategori:
____________________________________________
* Kontaktperson:
_________________________________________________
* Mobilnummer:
__________________________________________________
* E-post:
_________________________________________________________
*Faktureringsadress:
________________________________________________________________

* Nivå på laget: (Nivå 1 – 4) ____________________

