
 
 
 

Charity IT Cup 2018 – Doplňujúce informácie 

 

Milí priatelia, 

ďakujeme, že ste sa prihlásili na výnimočný charitatívny futbalový turnaj. Dovoľte, aby sme Vám 

zaslali upresňujúce informácie. 

 

Zaslanie informácií 

1. Spoločnosti, ktoré do tohto dňa ešte neposlali svoju prihlášku, prosíme, aby tak urobili 

najneskôr do 04.04.2018. 

2. Prihlásené spoločnosti prosíme o vyplnenie súpisky celého tímu vrátane brankára podľa 

vzoru v prílohe. Súpisku prosíme zaslať emailom najneskôr do 15.04.2018. 

3. Prosíme Vás o potvrdenie, či si na turnaji plánujete umiestniť Váš firemný stánok 

vrátene jeho rozmeru a požiadavky na elektrické pripojenie. Tento údaj vyznačte v texte  

pod súpiskou. 

 

Stravovanie a pitný režim 

1. Pri registrácii Vášho tímu každý jeden člen obdrží registračný balíček, ktorý bude 

obsahovať iontový nápoj, cereálnu tyčinku, identifikačný náramok a vstupenku pre 2 

osoby (partner/partnerka)  na večernú after párty. Prosíme Vás, aby ste identifikačný 

náramok vždy nosili na ruke počas celej doby trvania turnaja. Práve ten Vás bude 

oprávňovať na čerpanie všetkých benefitov turnaja (občerstvenie, obed, pitný režim, 

a pod.). 

2. V priloženej súpiske vedľa mena člena tímu prosíme uviesť aj obmedzenie v stravovaní 

(bezlepková diéta, a pod.). 

3. Obedy budú vydávané bufetovým spôsobom s možnosťou výberu 3 rôznych jedál. 

4. Dopoludnia budú v areáli pripravené desiatové stoly s možnosťou občerstvenia sa 

chlebíčkami, ovocím, kávou, čajom a minerálnymi vodami. 

 

Predpokladaný priebeh samotného turnaja 

1. Sedem dní pred začiatkom turnaja, t.j. 14.4.2018, budete vyžrebovaní a rozdelení do 

skupín. Video z losovania a rozdelenia do skupín vrátane udania časov zápasov bude 

zverejnené na www.charitycup.sk. 

2. Predpokladaný čas ukončenia turnaja vrátane sprievodných súťaží je o 15:30 hod. 
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3. Na turnaji je pripravených celkovo 6 šatní, každá je vybavená sociálnymi zariadeniami 

a sprchami. Dva tímy budú zdieľať jednu spoločnú šatňu. 

4. Každý člen tímu je pozvaný na večernú after párty spojenú s vyhodnotením turnaja  

so začiatkom o 18:30 v Kultúrnom centre Veritas na Dominikánskom námestí č. 2 

v Košiciach. 

5. Každý člen tímu je oprávnený si pozvať 1 partnera/partnerku na základe vstupenky, 

ktorú obdržal v registračnom balíčku. 

6. Parkovanie bude umožnené na platenom parkovisku Dominikánskeho kláštora. Použite 

vchod  z Hradbovej ulice. 

7. Počas samotného turnaja Vás môžu navštíviť Vaši rodinní príslušníci a kolegovia  

bez akéhokoľvek obmedzenia. Vstup do areálu majú zdarma. 

8. Počas celého dňa bude otvorený bufet, kde si môžu Vaši rodinní príslušníci a kolegovia 

zakúpiť občerstvenie. 

9. Zdravotná služba bude zabezpečená počas celého diania turnaja. 

10. Športovo-zábavný areál ponúka množstvo zábavných atrakcií pre Vašich rodinných 

príslušníkov, najmä pre deti.  

(Viď: https://www.facebook.com/SportovoZabavnyAreal/) 

11. Rovnako bude pripravená aj oddychová zóna pre hracie tímy a ich rodinných 

príslušníkov. 
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