Podmínky pro účast v soutěži:
(Plánovaný začátek 1. route 66 je 1.7.2020, plánované ukončení 31.8.2020)
1. Utvořte dvojici v libovolném složení
2. Zvolte si jakýkoliv maximálně dvouslovný, neurážlivý název, pod kterým budete soutěžit
3. Pokud nemáte registraci, udělejte si ji na našich stránkách.
4. Vyplňte přihlášku do 25.6.2020 a odešlete na p.barvinek@volny.cz a zaplaťte startovné
na účet č. 27-8607210297/0100 za oba členy týmu celkem 100 Kč. Do platby uveďte var.
symbol 666 a nezapomeňte připsat název Vašeho týmu. Bez názvu týmu v poznámce k
platbě to budu brát jako sponzorský dar. Předpokládám, že to všechny banky umožňují.
5. Před zahájením soutěže bude pod záložkou Naše turnaje a V6 CUP zaheslovaný soubor s
kontakty na ostatní přihlášené soutěžící, nebo je obdržíte emailem. Toto heslo nebo email
obdrží pouze osoby, které budou uvedeny v přihlášce jako vedoucí dvojice, nebo-li kapitán.
6. Kontakt ve formě jméno, email, telefon uvede na sebe v přihlášce alespoň kapitán. Tyto
kontakty budou sloužit pouze pro vzájemnou domluvu utkání a pro nezbytné informace k
V6 CUP. Je logické, že pokud přestane nějaký tým hrát V6 CUP, nebudou již kontakty z naší
strany na tento tým v dalších route 66 nikomu poskytovány.
7. Také se odesláním přihlášky zavazujete, že se budete snažit odehrát během 2 měsíců
všechna soutěžní utkání (maximálně 7) a budete dbát o to, abyste nenechali propadnout
rezervované hodiny na kurtu.
8. Na každé soutěžní utkání bude poskytnuta sleva 40 Kč. t.j 20 Kč na hodinu. Předpokládaná
doba jednoho utkání jsou 2 hodiny. Tuto slevu nelze kombinovat s ostatními programy, jako
jsou permanentky a poukazy.
9. O platbu za stoly se dělíte na půl se soupeřem. Nutno se vždy domluvit, kdo pošle rezervaci,
abyste neposílali dvě na jedno utkání. I proto do poznámky vždy napište V6 CUP a názvy
obou týmů, které budou na tuto rezervaci hrát.
Za Stolní Tenis & Hravý Bar
Petr Barvínek
Dotazy a připomínky a upozornění na nekomunikující družstvo směrujte na:
Email: p.barvinek@volny.cz (složitějšího nebo obsáhlejšího charakteru)
Tel. 603856925

