ILMOITTAUTUMINEN Power Cup 7.-10.6.2018
Power Cup -turnaus yhdistää lentopallonuoria, tuo pelaajille uusia kavereita ja lujittaa vanhoja ystävyyssuhteita. Ensi
vuoden kesäkuussa tuhannet lapset ja nuoret saavat taas elinikäisiä muistoja ja ystäviä, kun lentopallon Power Cup
järjestetään Kuopiossa.
Vaasan Kiiston joukkueet lähtevät yhteiskuljetuksella Kuopioon jo keskiviikkona 6.6.2018. Näin olemme virkeinä ja
hyvissä ajoin pelipaikalla torstaina, kun pelit alkavat. Jokaisella Kiiston joukkueella on valmentaja ja huoltaja mukana,
joten pelaajista pidetään varmasti hyvää huolta. Toki toivomme, että mahdollisimman moni vanhemmista pääsisi
lähtemään mukaan ikimuistoiseen tapahtumaan muiden Kiistolaisten kanssa.
Kuten aiempina vuosina, keskitämme kaikki Kiiston Power Cup ilmoittautumiset sekä kisapassien maksamiset
lentopalloliittoon Kiiston toimistolta. Jotta pystyisimme hyödyntämään ilmoittautumisten hintaedut, niin seuraavat
asiat on teidän huomioitava:
Power Cupiin lähtevän Kiistolaisen tulee tehdä ilmoittautuminen ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautumislinkki löytyy
Kiiston kotisivuilta osoitteesta www.vaasankiisto.fi

Hinnat
I jakso 15.1.-25.2.2018

II jakso 26.2.-31.3.2018

Peruspassi 198 €, ke-su + kuljetus
Peruspassi 161 €, ke-su, ei kuljetusta
Peruspassi 146 €, to-su, ei kuljetusta

Peruspassi 220 €, ke-su + kuljetus
Peruspassi 183 €, ke-su, ei kuljetusta
Peruspassi 168 €, ei kuljetusta

Perhepassi 189 €, ke-su + kuljetus
Perhepassi 152 €, ke-su, ei kuljetusta
Perhepassi 137 €, to-su, ei kuljetusta

Perhepassi 211 €, ke-su + kuljetus
Perhepassi 174 €, ke-su, ei kuljetusta
Perhepassi 159 €, ei kuljetusta

Perheen ensimmäisen lähtijän tulee valita peruspassi, saman perheen seuraavat lähtijät voivat valita perhepassin.
Kisapassit ja kuljetukset maksetaan Kiiston juniorijaoston tilille FI14 5670 0820 2383 33 kotisivuilla olevan ohjeistuksen mukaisesti. Pelkän
ilmoittautumislomakkeen täytön perusteella ei lähtijöille passia tilata, vaan kisapassit lunastetaan vain niille pelaajille / lähtijöille, jotka ovat
määräaikaan mennessä suorittaneet maksun Kiiston juniorijaoston tilille. Ilmoittautuminen on sitova ja passimaksun palautus voidaan tehdä
ainoastaan lääkärintodistusta vastaan.
Kisapassi antaa turnaukseen osallistuvalle paljon etuja:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pelaamisen, otteluohjelman ja tulospalvelun koko turnauksen ajan.
Vakuutuksen. Kaikki Power Cupin pelaajat on vakuutettu. Vakuutus on voimassa koko turnauksen ajan sekä matkalla kotoa turnaukseen ja
turnauksesta kotiin. Vakuutus kattaa lisenssittömillä pelaajilla pelit ja vapaa-ajan, lisenssin haltijoilla vain vapaa-ajan.
Koulumajoituksen.
Ruokailut torstain lounaasta sunnuntain lounaaseen. Koulumajoituksessa aamu- ja iltapalat. Keskiviikkona tuleville kisapassiin sisältyy myös
torstain aamupala.
Turnauspaidan ja kisapassipussin, jolla saa paljon turnauskaupungin ja yhteistyökumppaneiden tarjoamia palvelu- ja ostoetuja.
Upean oheisohjelman: avajaiset sekä Jaffa-discon, joissa molemmissa esiintyy Suomen ykkösrivin tähdet.
Tapahtumatorin monipuolisen kumppanitarjonnan ja vapaa-ajan ohjelmaa ja aktiviteetteja.
EM-karsintojen pelit: kisapassin ostaneet pääsevät ilmaiseksi sekä naisten että miesten EM-karsintojen kotiotteluihin elokuussa.

