Уважаеми Колеги,
Във връзка с предстоящата организация на 8th SKDUN Европейско Първенство по
Шотокан Карате – До и Европейска Кохай Купа, които ще се проведат на 13-15
април 2018 г. в гр. Доброва Горница, Полша, Ви информирам за следното:
Поради големия интерес за участие в Европейското първенство и Кохай купата в
Полша на 13-15 април 2018 г., се очаква отборът на България да е с голям брой
участници. Резервацията за хотел трябва да се направи по-рано и обвързана с
капаро и редица условия от хотелите. За да направим навременната резервация ни
е необходимо в най-кратки срокове да ни съдействате.
Във връзка с горецитираното, моля треньорите, инструкторите или водачите на
отборите да се съобразят със следната информация и спазят сроковете:
1. В срок до 12 - 14 февруари 2018 г. /сряда/, да предвидят и заявят бройката на
хората от техния клуб, които ще отседнат в хотела и ще ползват автобус, също така
да уточнят в кой хотел желаят да нощуват, защото има 2* и 4*., съответно и цената е
различна.
2. В срок не по-късно от 30 март 2018 г. е поименната резервация и плащане на
хотел и автобус.
УС на БФШК реши да поеме част от разноските /хотел и вноска участие/ на
състезатели във възрастовата група от + 14г. до 21г. участници в
европейското първенство, които са се класирали на 1-во и 2-ро място на СП и
ЕП в индивидуално през 2017г.
Националния отбор за мъже и жени ще бъде определен от Димитър
Тодоранов.
3. Финансовата информация за цените на автобуса и хотела е следната:
3.1. За участниците в ЕП отпътуване от София на 10.04 /вторник/ и отпътуване от
Дабова Горница 16.04. /понеделник/:
Маршрут: София –Виена – Катовице - Dabrowa Gornicza – София
Тръгване вечерта от София на 10.04.2018г.
1 нощувка със закуска във Виена – 11.04.-12.04.2018 –– хотел от веригата Ibis
budget – 65 лв. на човек настанен в двойна стая.
- 4 нощувки със закуска в Катовице – хотел 2* - 56 лв.на човек на нощ, настанен в
двойна стая. – около 80 човека

-

4 нощувки със закуска Дабова Горница – хотел Холидей инн 4* – 110 лв.ВВ на
човек на нощ, настанен в двойна стая – национален отбор и съдии около 40 –
50 човека.

Обща сума 1 нощувка във Виена, 4 нощувки хотел 2* и автобус : 490 лв.
Обща сума 1 нощувка във Виена, 4 нощувки хотел 4* и автобус : 706 лв.
3.2. За участниците в Кохай Купа отпътуване от София на 10.04 /вторник/ и
отпътуване от Дабова Горница 14.04. /събота/:
Маршрут: София –Виена – Катовице - Dabrowa Gornicza – София
Тръгване вечерта от София на 10.04 /вторник/
- 1 нощувка със закуска във Виена – 11.04.-12.04.2018 –– хотел от веригата Ibis
budget – 65 лв. на човек настанен в двойна стая.
- 2 нощувки със закуска в Катовице – хотел 2* - 56 лв.на човек на нощ, настанен в
двойна стая. – около 80 човека
Обща сума 1 нощувка във Виена, 2 нощувки хотел 2* и автобус : 378 лв.
Обща сума 1 нощувка във Виена, 2 нощувки хотел 4* и автобус : 486 лв.
3.3. Цена за пътуване с автобус, нает от БФШК е 201 лв. на човек в двете посоки:
София –Виена – Катовице - Dabrowa Gornicza – София
Катовице е на 20 км. от Дабова Горница. Автобуса ще има ангажимент да
превозва състезателите от и до залата в дните на състезанието.
4. Крайният срок за подаване на заявките за състезание за отборно и индивидуално
участие в състезанието е 27 март 2018 г.
Формулярите за заявка участие ще получите допълнително.
Финансовата информация за участие в ЕП:
5. Вноска участие в състезанието:
Индивидуални дисциплини:
25€ на човек на дисциплина – 50 лв.
Отборни дисциплини:
45€ на отбор на дисциплина – 90 лв.
Приложено ви предоставям:
1. Екселска таблица за резервация на хотел и автобус
2. Програма от организаторите
Организацията по подготовката ще
bfsk@karatebg.com, тел: 0888 601 902
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