
III	TURNUS	BRYDŻOWY	W	BURSZTYNOWYM	DWORKU	W	KARWII	
2	–	10.04.2022	

	
	

PROGRAM:	
	

	

2.04	/SOBOTA/	

OD	16:	00	–	ZAKWATEROWANIE	UCZESTNIKÓW		

19:00	-	KOLACJA		POWITALNA	

	

3.04	/NIEDZIELA/	

8:00	-	11:00	–	ŚNIADANIE		

	14:00	–	TURNIEJ	1		

18:00	-	19:00	-	OBIADOKOLACJA	

19:30	–	TURNIEJ	2	

	

4.04	/PONIEDZIAŁEK/	

8:00	-	11:00	–	ŚNIADANIE			

14:00	–	TURNIEJ	3	

18:00	–	OGNISKO	/	GRILL		na	zewnątrz	(	w	przypadku	złej	pogody	może	być	przeniesione	na	inny	dzień	)	

	

5.04	/WTOREK/	

8:00	-	11:00	–	ŚNIADANIE		

14:00	–	TURNIEJ	4	

18:00	-19:00	-	OBIADOKOLACJA	

19:30	–	TURNIEJ	5	

	

6.04	/ŚRODA/		

8:00	–	11.00	–	ŚNIADANIE		

14:00	–	TURNIEJ	6	

18:00		-	19:00	–	OBIADOKOLACJA	

19:30	–	TURNIEJ	7	

	



	

7.04	/CZWARTEK/	

8:00	-	11:00	–	ŚNIADANIE			

14:00	–	TURNIEJ	8	

18:00	-19:00	-	OBIADOKOLACJA	

19:30	–	TURNIEJ	9	

	

8.04	/PIĄTEK/		

8:00	–	11:00	–	ŚNIADANIE		

14:00	–	TURNIEJ	10	

18:00	-	19:00	–	OBIADOKOLACJA	

19:30	–	TURNIEJ	11	

	

9.04		/SOBOTA/	

8:00	–	11:00	–	ŚNIADANIE		

11:00	–	TURNIEJ	12	/INDYWIDUALNY/	

18:00	–	UROCZYSTA	KOLACJA-PODSUMOWANIE	TURNIEJU	I	ROZDANIE	NAGRÓD	

	

10.04	/NIEDZIELA/		

8:00	–	11:00	-	ŚNIADANIE	

11:00	–	12:00		WYKWATEROWANIE	I	WYJAZD			

	

Śniadania planuje się w formie szwedzkiego stołu ( jeżeli pozwolą rygory sanitarne ).	

Cena pobytu za pokój 2-osobowy  przy zakwaterowaniu 2 osób: 2.280 zł (285 zł/doba).  
Jeżeli liczba zgłoszeń pozwoli (max pojemność 62 miejsca ) możliwe będzie 
zakwaterowanie 1 osoby w pokoju w cenie 1.400 zł  (175 zł/doba). 

Cena pobytu w apartamencie 2-4 osoby: 3.200 zł (400 zł/doba). 

Na miejscu pobierana będzie opłata klimatyczna: 2 zł/os./doba	

	
W cenie podstawowej gwarantuje się:	

• zakwaterowanie,	
•  wyżywienie (śniadania, obiadokolacje),	
• biesiadę grillową przy ognisku,	
• 1 x zabieg w Bursztynowej Komnacie (0,5 godz.).	



	
Dodatkowo istnieją możliwości korzystania z sauny, masażu oraz dodatkowych seansów w 
Bursztynowej Komnacie (odpłatność wg cennika minus 10% dla uczestników turnusu).	
Regulamin rozgrywek brydżowych	

1) przewiduje się rozegranie 12 turniejów i prowadzenie klasyfikacji długofalowej	

2) do długiej fali zaliczane będzie 9 najlepszych turniejów + indywiduel	

2) wpisowe do turniejów – 20 zł od osoby, zniżki dla amatorów, tj. niezrzeszonych i osób o 
współczynniku  do 2,0 WK  -  10 zł	

3) nagrody finansowe za każdy turniej – 50 % wpisowego	

4) w klasyfikacji długofalowej przewiduje się następujące nagrody:	

I miejsce - Tygodniowy pobyt w Pensjonacie Bursztynowy Dworek   (dla 1 osoby)	

II miejsce - Weekendowy pobyt w Pensjonacie Bursztynowy Dworek (dla 1 osoby) 	

III miejsce - Nagroda rzeczowa  - album 	

W przypadku średniej frekwencji co najmniej 12 par przewiduje się dalsze nagrody w 
klasyfikacji długofalowej	

5) osoby nie będące uczestnikami turnusu, mogą brać udział w turniejach brydżowych pod 
warunkiem wolnych miejsc – pierwszeństwo mają uczestnicy turnusu	

6) Organizator zastrzega sobie odwołanie turnusu brydżowego, jeżeli nie otrzyma zgłoszeń 
minimum 12 par grających	

7) sędzia turniejów – P. Ryszard Łazikiewicz	
	
Zgłoszenia do turnusu brydżowego przyjmuje P. Aleksy Swoboda nr tel. 534 967 007 lub e-
mail: alsw@wp.pl w terminie do 30.03.2022 r.	
	
Organizator wymaga wpłacenia zadatku w wys. 300 zł/os. na rachunek HTM Spółka z o.o. - 
Bank Spółdzielczy Wschowa GBWCPLPP nr 69 8669 0001 2009 0094 7783 0001 - w tytule 
przelewu należy wpisać: „Turnus brydżowy, ilość osób ..…” 	
 	
	
 
Informacja dodatkowa:	
Pensjonat „Bursztynowy Dworek”  w okresie 2 – 10.04.2022  będzie do wyłącznej 
dyspozycji uczestników turnusu i przygotował następującą ilość miejsc: 	

• maksymalnie 24 pary grające	
• maksymalnie 62 osób do zakwaterowania	

	
	


