ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
5ου Τουρνουά Σκραμπλ Θεσσαλονίκης 2011
Ο Όμιλος Σκραμπλ Θεσσαλονίκης διοργανώνει το 5ο Τουρνουά
Σκραμπλ Θεσσαλονίκης το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Μαρτίου
2011.








Τόπος : αίθουσα της «Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης»
(Λεωφόρος Νίκης 13).
Σύστημα αγώνων : Ελβετικό έξι (6) γύρων.
Ισχύουν οι κανόνες διεξαγωγής αγώνων και οι όροι αποδοχής
λέξεων που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της
Πανελλήνιας Ένωσης Σκραμπλ .
Το αντίτιμο συμμετοχής είναι 30 Ευρώ.
Θα βραβευθούν οι έξι πρώτοι της κατάταξης, και στους τρεις
πρώτους θα δοθούν χρηματικά έπαθλα.
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι και την Τρίτη 15 Μαρτίου (για
λόγους οργανωτικούς) στο e-mail του ομίλου
thesscrabble@yahoo.gr , ή τηλεφωνικά στην Κα Εύη
Κατσαούνη 6947151475

Το Ξενοδοχείο στο οποίο μπορείτε να γίνουν κρατήσεις για το
τουρνουά είναι το Kinissi Palace 4*, Εγνατία 41 και Συγγρού
(γωνία) και οι τιμές των δωματίων :




Μονόκλινο: 45 Ευρώ με πρωινό.
Δίκλινο: 60 Ευρώ με πρωινό.
Τρίκλινο: 72 Ευρώ με πρωινό.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να στέλνουν την κράτηση τους, όνομα
και τύπο δωματίου στο mail: info@poritravel.gr , ή στο τηλ: 6979
771888 Κυρία Λαμπρινή Κελεσίδου, όσο το δυνατόν συντομότερα,
λόγω αυξημένης κίνησης κατά την περίοδο αυτή.
Η ιστοσελίδα του Ξενοδοχείου : www.kinissipalace.gr
Από το Δ.Σ. του Ο.Σ.Θ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 19 Μαρτίου 2011
9:30 – 10:30 γνωριμία, δηλώσεις συμμετοχής
10:30

έναρξη τουρνουά, κλήρωση

10:30 – 11:45 1ος γύρος αγώνων
12:15 – 13:30 2ος γύρος αγώνων
13:30 – 17:00 ελεύθερο διάλειμμα
16:00 – 17:00 συνεδρίαση Π.Ε.Σ.
17:00 - 17:30 coffee break (προσφορά του ομίλου)
17:30 – 18:45 3ος γύρος αγώνων
19:15 – 20:30 4ος γύρος αγώνων
21:00 --- …. Το σκράμπλ διασκεδάζει

Κυριακή 20 Μαρτίου 2011
10:00 – 11:15 5ος γύρος αγώνων
11:45 – 13:00 6ος γύρος αγώνων*
13:30 – 14:00 παρουσίαση λεξικού-βοηθήματος «Οι λέξεις»
14:00 – 15:00 φαγητό (προσφορά του ομίλου)
15:00 – 15:30 απονομές – λήξη

* αν χρειαστεί τελικός θα γίνει αμέσως
μετά το τέλος του 6ου γύρου αγώνων

Σημειώνουμε :
Για τους μικρούς μας φίλους που θα … συνοδεύουν τους
γονείς τους σ’ αυτό το τουρνουά, υπάρχει παιδότοπος κοντά στο
χώρο του τουρνουά (Τσιμισκή 43), όπου θα μπορούν να
διασκεδάζουν ασφαλείς. Η τιμή που εξασφαλίσαμε είναι 7 ευρώ για
4 ώρες φύλαξης στην οποία συμπεριλαμβάνεται ένα τόστ και ένας
χυμός.
[Για λόγους πρακτικούς το φετινό παιδικό μας τουρνουά θα
διεξαχθεί αυτόνομο, την Κυριακή 3 Απριλίου]
Το βράδυ του Σαββάτου, θα ξεκινήσει, μετά το τέλος του 4ου
γύρου αγώνων, με φαγητό στον χώρο της διοργάνωσης, το οποίο θα
περιλαμβάνει για κάθε άτομο :
1 ατομική πίτσα
1 σαλάτα (τύπου goody’s με σως) και
1 μπύρα ή αναψυκτικό
Θα συνεχίσουμε με ποτό στην Disco Figaro.
Το συνολικό κόστος για το παραπάνω μενού και το πρώτο ποτό
στην ντίσκο, είναι κατ’ άτομο 15 Ευρώ.
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν, πρέπει να το δηλώσουν
ταυτόχρονα με την εγγραφή τους και το αργότερο μέχρι τις 12.00 το
μεσημέρι.
Το βραδινό τραπέζι για τους μικρούς μας φίλους, τα παιδιά των
συμμετεχόντων, όπως κάθε χρόνο, το κάνει ο Ο.Σ.Θ.
Τέλος, μέσα στην αίθουσα της Ευξείνου Λέσχης, υπάρχει κυλικείο,
το οποίο θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων, με
ιδιαίτερα χαμηλές τιμές στα διατιθέμενα είδη (καφέδες, τοστ κ.λ.π).
Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τις επιλογές μας (για τις
οποίες αποφύγαμε να ζητήσουμε την γνώμη του Κ.
Παπακωνσταντίνου !!! ) και ευχόμαστε σε όλους καλή διασκέδαση!
Το Δ.Σ. του Ο.Σ.Θ.

