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       Katowice, dnia 29 maja 2019 
 

Komunikat nr 1                                                                                                                                                                          
Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce o Puchar Kinder+Sport Zabrze 24-26 czerwca 2019 

 

1. Zakwaterowanie zespołów: 

Zespoły będą zakwaterowane zgodnie z kolejnością wpłat i wyboru miejsca (Lista miejsc noclegowych 
poniżej). Sposób rezerwacji miejsc oraz płatności podany jest w dalszej części komunikatu: 

• WILLA AMBASADOR ZABRZE   ul. 3 Maja 78, 41-800 Zabrze 
• HOTEL ALPEX     ul.  Franciszkańska 8, 41-800 Zabrze 
• HOTEL IBIS ZABRZE    ul. Jagiellońska 4, 41-800 Zabrze 
• PARK HOTEL DIAMENT KATOWICE  ul. Wita Stwosza 37, 40-042 Katowice 
• HOTEL DIAMENT ZABRZE   ul. 3-go Maja 122a, 41-800 Zabrze 

 

Organizator nie zapewnia miejsc w domach studenckich Politechniki Śląskiej w Gliwicach – w przypadku 
wyboru tego miejsca rezerwację należy wykonać samodzielnie. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że 
w akademikach z uwagi na trwającą sesję obecni są studenci. Za wszelkiego rodzaju niedogodności 
związane z obcowaniem z życiem studenckim kierownictwo akademików serdecznie przeprasza. 
Przypominamy, że podczas pobytu pełną odpowiedzialność za uczestników ponoszą ich opiekunowie 
/trenerzy, rodzice/. 

1.1. Szczegółowe informacje dot. zakwaterowania  

 

* Hotele: DIAMENT  kategorii ***  KATOWICE oraz IBIS ZABRZE i ALPEX ZABRZE 

Koszt zakwaterowania: 120,00 zł /doba/osoba/  

obejmuje: nocleg, śniadanie, kolację ciepłą w formie serwowanej 1-daniowej (danie ciepłe + woda 
mineralna), obiad na hali. Pokoje standardowe nie posiadają w wyposażeniu: zestawu powitalnego napojów 
typu kawa/herbata, galanterii hotelowej (szampon, żel pod prysznic). Hotel zapewnia w pokojach: pościel, 
ręcznik duży/osoba, mydło. Hotele oferują zakwaterowanie w pokojach standardowych wieloosobowych:  
2-osobowe, 3-osobowe.  
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* Hotele DIAMENT  kategorii ***  ZABRZE, WILLA AMBASADOR 

Koszt zakwaterowania: 145,00 /doba/osoba/  

obejmuje: nocleg, śniadanie, kolację ciepłą w formie serwowanej 1-daniowej (danie ciepłe + woda 
mineralna), obiad na hali. Pokoje standardowe nie posiadają w wyposażeniu: zestawu powitalnego napojów 
typu kawa/herbata, galanterii hotelowej (szampon, żel pod prysznic). Hotel zapewnia w pokojach: pościel, 
ręcznik duży/osoba, mydło. Hotele oferują zakwaterowanie w pokojach standardowych wieloosobowych:  
2-osobowe, 3-osobowe.  

Opłata za parking we własnym zakresie według stawek danego hotelu. 

 

WAŻNE!!! 
O wyborze miejsca noclegowego decyduje kolejność wpłat. 

2. Wyżywienie zespołów: 

2.1. Pakiet wyżywienia obejmuje posiłki (śniadania, obiady, kolacje) od kolacji 23.06.2019 do obiadu 
26.06.2019 r. 

2.2. Zespoły zakwaterowane w Hotelach: 

Śniadania, kolacje – w Hotelu, obiady w Hali MOSiR Zabrze 

W przypadku własnego zakwaterowania istnieje możliwość zakupienia obiadów tylko w pakiecie na 3 dni.  
Organizator nie przewiduje możliwości częściowego zakupu posiłków! 

Koszt obiadów na hali 70 zł (3 dni). 

 

3. Wpłaty /tylko za zakwaterowanie i wyżywienie/ 

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają uczestnicy. 
Wszystkie podane miejsca noclegowe oraz przedstawione w komunikacie informacje na temat wyżywienia, 
przeznaczone są tylko i wyłącznie dla zawodniczek/zawodników turnieju, trenerów (po 1 na zespół), 
koordynatorów (po 1 na województwo) oraz maksymalnie dla 2 kierowców na każde  województwo. Dopiero 
po zakwaterowaniu wszystkich zespołów, w przypadku wolnych miejsc zostaną one udostępnione do 
rezerwacji osobom towarzyszącym.  
 
WPŁAT prosimy dokonywać do dnia: 19 czerwca 2019 r. na numer konta:  

• 56 1140 2004 0000 3302 5008 4414 

• TYTUŁ PRZELEWU NALEŻY WPROWADZIĆ ZGODNIE Z PODANYM KLUCZEM: Nazwa Klubu, Miasto, 
kategoria /np. 2DZ,3DZ,4DZ,2CH,3CH,4CH/, ilość osób  

• W sprawie faktur proforma i faktur prosimy o kierowanie korespondencji na adres: 
kinder2019.rozliczenia@szps.pl   
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W razie pytań prosimy o kontakt pod numer tel. 501 401 391 

 
WAŻNE!!!  
Na miejscu nie będzie możliwości uregulowania płatności (ani gotówką, ani kartą płatniczą). W związku z 
tym prosimy o zabranie kserokopii potwierdzenia wpłaty" 
 
 

 

 

    Z poważaniem 
Sebastian Michalak 

Przewodniczący Wydziału Szkolenia 
        Śląskiego Związku Piłki Siatkowej 

 

 

Otrzymują: 
WZPS-y                                                                                                                                                                                       
Koordynatorzy projektu                                                                                                                                                                        
PZPS                                                                                                                                                                                                      
a/a 

 

 

 

 

 

 


