ΣΟΤΡΝΟΤΑ SCRABBLE ΚΑΣΟΡΙΑ 2015
Ελβετικό ςύςτημα αγώνων με έξι γύρουσ. Σε περίπτωςη ιςοπαλίασ δεν θα γίνει
τελικόσ αλλά θα ιςχύςουν τα Buchholz.
Δικαίωμα ςυμμετοχήσ: 15 euro

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
άββατο 13/06:
10:00-10:30 Εγγραφζσ και κλιρωςθ
1οσ γφροσ

10:30-12:00

2οσ γφροσ

12:00-13:30

Ελεφκερθ ώρα ζωσ τισ 5 το απόγευμα
3οσ γφροσ

17:00-18:30

4οσ γφροσ

18:30-20:00

Μετά το πζρασ των αγώνων κα ακολουκιςει δείπνο με μουςικι και χορό
ςτο χώρο του ξενοδοχείου.
Κυριακή 14/06:
5οσ γφροσ

11:00-12:30

6οσ γφροσ

12:30-14:00

Ακολουκεί απονομι βραβείων και φαγθτό
Σημείωςη 1: . Θα υπάρξει ζνα δεκάλεπτο ανοχισ για τυχόν κακυςτεριςεισ.
Πζραν τοφτου κα εφαρμοςτεί ο κανονιςμόσ για τθν τιρθςθ του ωραρίου
των αγώνων.
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Στοιχεία επικοινωνίασ με το ξενοδοχείο Afkos Grammos Hotel:
Tel: 2467031534
Fax: 2467031594
Web: www.afkosgrammoshotel.gr
Email: info@afkosgrammoshotel.gr
Για κρατιςεισ κα επικοινωνιςετε απευκείασ με το ξενοδοχείο. Υπεφκυνθ θ
κυρία Αναςταςία Σταμπουλτηι
Σιμζς ξενοδοχείου
Διαμονή με πρωινό

Διαμονή με ημιδιατροφή

Μονόκλινο 46€

Μονόκλινο 55€

Δίκλινο 53€

Δίκλινο 68€

Τρίκλινο 68€

Τρίκλινο 92€

Σημείωςη 2: Μθν ξεχάςετε να πάρετε ζνα πανωφόρι για το βράδυ και ζνα
ηευγάρι κλειςτά άνετα παποφτςια για τισ περιθγιςεισ ςασ ςτο βουνό.
1. Το ενοδοχείο το οποίο α διε αχ εί το τουρνου
(25 χλμ. από την α τορι ).

ρί κεται το χωριό ε τόριο

2. οι επιλ ουν διαμονή με “ημιδιατροφή” δικαιο νται (εκτό του πρωινο ) και να
ε μα ή δείπνο αποτελο μενο από να κυρίω πι το, μία αλ τα και να λυκό ( χι
“μπουφ ”). Τα δε ποτ χρε νονται τρα.
3.
υμμετοχή το λ ντι του Σα
τα μ λη του Σ .
4. ντι

ατό ραδου είναι 15,00 €. Το πο ό α πληρω εί

τω , το αποχαιρετι τήριο ε μα τη

υριακή δεν χρε νεται επιπλ ον.

5. Το ενοδοχείο ια να προ εί ε κρ τη η δωματίου απαιτεί προκατα ολή του 25%.
ρι μό λο αρια μο ALPHA BANK 850002320003055.

2

