PROGRAM, PRISER OG INFORMASJON FOR CUPER 2018
Fredag:
Kl. 16.00
Kl. 18.00-22.00
Kl. 19.00-22.00
Kl. 22.00
Lørdag:
Kl. 07.00-10.30
mellom 08.00 og 10.00
Kl. 12.30-14.00
senest Kl. 18.30
Kl. 20.15
Kl. 20.45
antrekk.

Innsjekking starter
Get together i peisestua i Bar 2. Etage
Pers Buffet. Koldtbord med varme og kalde retter, samt dessertbord.
Lagledermøte

Frokostbuffet
Kampstart i følge kampoppsett (mellom kl 08.00 og 10.00)
Lunsj
Kampslutt (iflg. kampoppsett)
Aperitiff i Eriks Sportsbar
Cup bankett. Koldtbord med varme og kalde retter, samt dessertbord. Pent

Opphold med helpensjon i hotell eller leilighet
4-5 sengs leilighet Pers Lodge eller 4-5 sengs rom i Pers Hotell
kr 2195,Dobbeltrom/Trippelrom Pers Hotell
kr 2495,Enkeltrom i hotellet
kr 2995,NB! Alle damelag får 50% rabatt på oppholdet
Prisene gjelder pr. person for oppholdet og inkluderer alle måltider f.o.m. middag fredag t.o.m. frokost
søndag. Banketten lørdag inkluderer også 1 aperitiff og 2 gl. vin/øl/mineralvann.
Turneringsavgift kr 1.650,- pr. lag
Innbetales sammen med betaling for overnatting. Faktura forfaller til betaling 4 uker før ankomst.
Påmeldingsskjema
Fyll ut påmeldingsskjema og send på e-post, fax eller brev. Bestillingene vil bli bekreftet skriftlig sammen
med depositumsfaktura for oppholdet. Betalingsfrist er 4 uker før ankomst eller omgående etter
bestilling. Kontakt oss for påmelding tlf. 32 02 30 00 eller laila@pers.no
Bestemmelser og frister
Lagene blir satt opp i den rekkefølge vi mottar skriftlig påmelding. Vi har lagt opp til max 12 dame- og
12 herrelag. Kampene spilles i 4 puljer à 3 lag. Spilletid 18 minutter. Puljevinnerne går videre til
sluttspillet. Program og kampoppsett vil bli sendt lagene ca. én uke før turneringsstart. Lagpremiering til
1. og 2. plass. Toppscorerpremie til dame og herre. Turneringsleder Conrad Ravnanger.
Avbestilling
Alle avbestillinger må sendes skriftlig. Det er fri avbestilling senest 4 uker før ankomst. Ved skriftlig
avbestilling senere er bestiller økonomisk ansvarlig for 50% av oppholdets verdi. Ved avbestilling senere
enn 7 dager før arrangementet er bestiller 100% økonomisk ansvarlig. Turneringsavgiften blir ikke
tilbakebetalt ved avbestilling.
Turneringsinformasjon
Håndball- og fotballturneringer er tradisjon på Pers. I 1977 ble den første Pers Cup i fotball arrangert i
samarbeid med Pers BIL. Turneringene spilles etter N.F.F.’s regler med særbestemmelser for denne
turneringen.
Med forbehold om feil og endringer.

