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Přihláška na zájezd na Mistrovství světa

Přihláška na zájezd na Mistrovství světa

Ve dnech 1. – 9. prosince 2018 hostí pražská O2 arena mistrovství světa mužů
ve florbalu. Pro aktivní členy a jejich rodinné příslušníky organizuje oddíl
florbalu společný zájezd na zahajovací den šampionátu.
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Přihlášky na zájezd odevzdávejte u pana Kučery do 20. listopadu 2018. Odjezd je
v sobotu 1. prosince naplánován na 10:30 hod z autobusové zastávky u Sauna baru.
Cena 100 Kč / osoba se hradí přímo v autobuse. Na programu jsou tři utkání
Švýcarska s Lotyši, Finska se Švédskem a utkání domácí reprezentace ČR s
Německem. Před tímto utkáním proběhne také slavnostní zahájení celého MS. Lístky
si zajišťují účastníci samostatně. Informace k mistrovství světa jsou k dispozici na
webu: www.prague2018.cz
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Program zájezdu
sobota 1. prosince 2018
10:20 hod - sraz na autobusové zastávce u Sauna baru v Pelhřimově
10:30 hod - odjezd autobusem
11:50 hod - příjezd do Prahy před O2 arenu
12:00 hod - utkání Švýcarsko vs. Lotyšsko
15:00 hod - utkání Švédsko vs. Finsko
17:45 hod - slavnostní zahájení šampionátu
18:15 hod - utkání ČR vs. Německo
20:30 hod - odjezd z Prahy
22:00 hod - plánovaný příjezd do Pelhřimova
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Přihláška na zájezd na Mistrovství světa, sobota 1. prosince 2018

Přihláška na zájezd na Mistrovství světa, sobota 1. prosince 2018

Jméno a příjmení ……………………………………………… mobil _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Počet osob ………. á 100,- Kč/osoba CELKEM ………… Kč
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Podpis …………………………………….

Podpis …………………………………….

Kompletně vyplněnou a podepsanou přihlášku, prosím, odevzdejte do 20.11.2018 panu Jiřímu Kučerovi.

předseda oddílu – Jiří KUČERA, tel.: 775 288 006
facebook.com/SpartakPelhrimov, instagram.com/FlorbalPelhrimov
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