DRUŽABNI BRIDŽ DOGODEK:
RIBNIŠKO POHORJE 2021, 1. do 5. september 2021
Pozdravljeni člani in prijatelji Bridge akademije.
Vabim vas, da se udeležite družabnega bridž dogodka, ki ga nameravam organizirati
med 1. in 5. septembrom 2021 na Ribniškem Pohorju. Izbira lokacije je tudi malo
povezana z epidemiološkimi razmerami - iskal sem lokacijo, kjer bomo kot skupina
skoraj sami, ne bo veliko drugih gostov.
Menim, da se moramo družiti kljub epidemiji. Da je to možno,varno in tudi prijetno sta
potrdila oba dogodka, kjer sem sodeloval pri organizaciji. Tako Kozarica kot tudi
Lošinj sta potekala v prijetnem druženju.
Do 20. avgusta sem pred rezerviral celotno apartmajsko hišo v kateri je 8 apartmajev.
Na voljo imamo 2 tipa apartmajev:
1.) Apartma z dvema spalnicama in sedežno garnituro v dnevnem prostoru. (5x)
Primeren za 4-6 oseb. Cena najema apartmaja za 4 noči znaša 360 €.
2.) Apartma z eno spalnico in sedežno garnituro v dnevnem prostoru (3x). Primeren
je za 2-4 osebe. Cena najema apartmaja za 4 nočitve znaša 280 €.
Dodatno nam ponujajo: polpenzion za 17 €/dan ali polni penzion za 19€/dan.
Če boste izrazili zanimanje samo za zajtrk, bom pridobil tudi to ponudbo.
Bridž dogajanje: glede na to, da smo v zadnjem času zelo malo igrali v živo,
predlagam da se predvsem orientiramo na igranje. Predvidel sem 4 večerne parske
turnirje, dvodnevni moštveni turnir (v dopoldanskem času) in zadnji dan Individualni
turnir. Cena za Bridž znaša 50 € - člani Bridge akademije imajo 10% popust. Igrali
bomo v restavraciji - del bodo pregradili za nas.
Edini pogoj za udeležbo na dogodku je PCT - to zahtevajo tako pri prenočiščih kot
tudi v restavraciji.
Vse zainteresirane naprošam, da se mi čimprej prijavite na elektronski
naslov: bridgeakademija@gmail.com ali telefonsko 040 130 570.
Kot sem zgoraj navedel, imamo garantirane nastanitve do 20.8.
Dogodek bom izvedel, če se prijavi vsaj 20 udeležencev.
Pri plačilu nastanitev in gostinskih uslug lahko koristite turistične bone.
Naprošam vas, da vabilo posredujete tudi vašim bridž prijateljem, saj nimam vseh
elektronskih naslovov.
Veselim se skupnemu druženju na Ribniškem Pohorju.
Marjan Zadel

