Dzień Dobry!
Dziękujemy za liczny udział w naszych turniejach w kwietniu. Słońca coraz więcej, a jednak frekwencja
utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie.

W maju kontynuujemy nasze cykle turniejowe:
1.
2.
3.
4.

IOR NA REAL BRIDGE - poniedziałek o godzinie 17.30, 26 rozdań na zapis maksymalny
ŚRODA W PAB – środa o godzinie 18.00, 20 rozdań na zapis maksymalny
SOBOTNI MARATON – sobota 26 rozdań na zapis maksymalny i impy, naprzemiennie, godzina 19.00
DANUSIA UCZY – niedziela o godzinie 10.30, cykl szkoleniowy, 14 rozdań + spotkanie dla chętnych po
turnieju + materiały teoretyczne, analiza rozdań i testy

W maju obowiązują ceny na 3 cykle turniejów:
•
•
•
•
•

startówka na jeden turniej dowolnego dnia, w tym także niedzielny, szkoleniowy 10 zł/osoby
karnet na wszystkie turnieje poniedziałkowe + niedzielne DANUSIA UCZY gratis 40 zł/osoba
karnet na wszystkie turnieje środowe + niedzielne DANUSIA UCZY gratis 40 zł/osoby
karnet na wszystkie turnieje sobotnie + niedzielne DANUSIA UCZY gratis 40 zł/osoby
karnet PAB na wszystkie turnieje + niedzielne DANUSIA UCZY gratis 100 zł/osoby

Karnety są imienne i nie można przekazywać ich innej osobie. Nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystane
turnieje i nie ma możliwości wykorzystania ich w kolejnym miesiącu. Aby wykupić karnet należy dokonać
zgłoszenia na stronie PAB
http://e-pab.pl/index.php/rejestracja/
i dokonać wpłaty na konto:
96 1090 2590 0000 0001 4747 4547 (Poznańska Asocjacja Brydżowa)

KLASYFIKACJA I NAGRODY
W turniejach będą przyznawane punkty klasyfikacyjne PKL oraz będzie prowadzona miesięczna długa fala dla
każdego cyklu odrębnie. Zwycięzcy długiej fali cyklu poniedziałkowego, środowego i sobotniego otrzymają
karnet PAB na kolejny miesiąc, a cztery kolejne osoby karnet na dany cykl turniejów. Zwycięzca cyklu Danusia
Uczy otrzyma możliwość zagrania z Danusią w parze w dowolnym turnieju.
Najważniejsze informacje organizacyjne:

Przed turniejem zostanie wysłany link do turnieju na podany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy i
wystarczy na niego kliknąć. Osoby kupujące dowolny karnet rejestrują się tylko jeden raz – przy zakupie.

Szczegółowa instrukcja obsługi, w tym linki do filmów instruktażowych dostępne są na stronie e-pab:
http://e-pab.pl/index.php/rejestracja/

Zapraszamy do gry i wspólnego spędzania czasu w oczekiwaniu na powrót do normalności,

Zarząd

