
                                       

                                        

                                                                                           

Informujemy, że w dniach 03.06 - 05.06.2022 r. rozegrany zostanie w Poznaniu, na obiektach Poznańskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Spychalskiego 34 i ul. Spychalskiego 36 (hale sportowe POSiR A i POSiR B) 

 
43. TURNIEJ KOSZYKÓWKI im. Tadeusza Dudzińskiego 

 „DZIEŃ DZIECKA 2022” 
w kategorii chłopców dla zawodników urodzonych w roku 2010 i młodszych. 

 

 

W turnieju przewidujemy udział 12 drużyn chłopców (turniej trzydniowy w dniach 03.06 - 05.06.2021 r.). 

Każda z uczestniczących drużyn rozegra w turnieju 6 spotkań. 

  

  

Zgłoszenia: ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do 31.03.2022 r. wyłącznie za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres:  biuro@pyra.com.pl  

Zgłoszenia powinny zawierać telefon kontaktowy do osoby odpowiedzialnej za udział drużyny w turnieju 

oraz adres pocztowy klubu lub szkoły do korespondencji. 

Wpisowe do turnieju wynosi 350 zł. 

 

 

O przyjęciu zespołu do udziału w turnieju decydują organizatorzy, którzy zastrzegają sobie 
prawo doboru uczestniczących drużyn bez względu na kolejność napływających zgłoszeń. 
 

 

Drużyny zakwalifikowane do udziału w turnieju zostaną o tym fakcie poinformowane w odrębnym 

komunikacie, który zostanie wysłany do zainteresowanych do dnia 15.04.2022 r., zawierającym szczegółowe 

informacje organizacyjne dotyczące turnieju.  

 

 

 

 



Zakwaterowanie i wyżywienie:  

 

Organizatorzy rezerwują zakwaterowanie i wyżywienie dla drużyn przyjezdnych w:  

 

Hotel „NOVOTEL” Poznań Plac Andersa 1   (hotel znajduje się w centrum Poznania ok. 500 metrów od 

dworca PKP Poznań Główny, odległość od hal POSiR A i POSiR B w których rozgrywany będzie turniej dla 

rocznika 2010 i młodsi ok. 700 - 800 metrów czyli ok. 10-15 minut drogi pieszo). 

 

Całkowity koszt pobytu: 

noclegi piątek/sobota i sobota/niedziela + wyżywienie od obiadu w piątek do śniadania w niedzielę –  

270,00 zł od osoby (również trenerzy, opiekunowie i kierowcy) 

 

Zgodnie z wymogami i możliwościami organizacyjnymi Hotelu „NOVOTEL” każda ekipa korzystająca z 

zakwaterowania i wyżywienia w hotelu może liczyć maksymalnie 15 osób w tym 12 zawodników i 3 osoby 

towarzyszące (trenerzy, opiekunowie, kierowcy). Informujemy jednocześnie, że nie ma możliwości 

zamówienia dodatkowych miejsc noclegowych z puli organizatora. Podany powyżej koszt pobytu od osoby 

dotyczy zakwaterowania zarówno dla zawodników jak i trenerów, opiekunów i kierowców w pokojach 3 – 

osobowych. 

    
 W hotelu „NOVOTEL” istnieje możliwość zakwaterowania trenerów, opiekunów, kierowców w pokojach 2-

osobowych lub 1 – osobowych, ale w tym przypadku koszty pobytu są większe, i tak: 

- pokój 2 – osobowy  

Całkowity koszt pobytu: noclegi piątek/sobota i sobota/niedziela + wyżywienie od obiadu w piątek do 

śniadania w niedzielę – 290,00 zł od osoby 

- pokój 1 – osobowy 

Całkowity koszt pobytu: noclegi piątek/sobota i sobota/niedziela + wyżywienie od obiadu w piątek do 

śniadania w niedzielę – 310,00 zł od osoby 

 

 

 

 

 

 

       Komitet Organizacyjny   


