
Přijďte si zahrát netradiční sport a podpořte curling vozíčkářů!

10. 3. 2013 od 17.00



Zveme Vás na 1. BENEFIČNÍ TURNAJ V CURLINGU
Dovolujeme si oslovit Vás a dalších sedm týmů, které si 10. 3. 2013 přijdou zahrát curling a zaplacením startovného 
ve výši 10 000 Kč (za celý tým) podpoří curling vozíčkářů. Akci pořádá Sportovní Club Jedličkova ústavu Praha.

Průběh turnaje:
Turnaj hraný systémem každý s každým se uskuteční od 17 do 19 hodin. Dostavte se prosím nejpozději v 16.45 h. 
a hlaste se u pořadatelů. Po zápasech následuje slavnostní vyhlášení s občerstvením a předáním cen v přilehlé restauraci.
Účastníci turnaje hrají vestoje, ale bude možnost vyzkoušet si i hru z vozíku.

Složení týmu:
Tým má 4 hráče. Mohou se zapojit i náhradníci, ale ve hře při zápase jsou pouze 4 lidé z každého družstva. 
Primárně počítáme s účastí 1 tým = 4 lidé.

Kde:
Curling Aréna Roztyly, Komárkova 12, Praha 4. Možnost parkování u haly, blízko je také metro C – Roztyly. 
Více informací na www.curlingpromo.cz

Co budete potřebovat:
Teplé sportovní oblečení. Budete se 2 hodiny pohybovat na ledě s okolní teplotou jen lehce nad nulou. Přineste si také 
na přezutí čisté boty, které moc nekloužou a jsou dost teplé. Led na curling nesnese nečistoty, proto musí být podrážky 
opravdu čisté. A pochopitelně doma nezapomeňte dobrou náladu!

Přihláška a startovné:
Účast prosím potvrďte do 15. 2. 2013 na kontakt: r.musilek@jus.cz nebo 604 81 34 20.
Sdělte prosím název Vašeho týmu a jména hráčů. Formu úhrady startovného dojednáme individuálně.

Těšíme se na Vás a děkujeme, že svou účastí podpoříte hráče curlingu na vozíku, se kterými se během turnaje 
pochopitelně také uvidíte. A Vy se těšte na nový zážitek, protože CURLING JE ZÁBAVA!

Facebook: Curling vozíčkářů z SC JÚ Praha nebo Czech Wheelchair Curling            WWW: www.scjupraha.eu

Projekt podpořila Nadace O2 prostřednictvím programu Think Big


