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Dragon Cup X
Twój plan doskonały
na weekend
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Dragon Cup 2019
Turniej, na który chcesz wrócić
Formuła Hat
Turniej rozgrywany jest niezmiennie w formule - "hat". Drużyny są losowane
i o tym, z jakimi zawodnikami stworzysz turniejowy zespół, dowiesz się
dopiero na miejscu.

Nowe znajomości
W trakcie weekendu poznasz dużo nowych osób. Razem macie tylko dwa
dni na to, żeby się poznać, zgrać i stworzyć niepokonany zespół.

10 lat doświadczeń
To setki zawodników, tysiące godzin przygotowań i niezliczona ilość
uśmiechów, które każdego roku dają nam siłę do tego, by kolejny raz
zaprosić Was do Krakowa.

Na każdym poziomie
Dragon Cup to turniej dla graczy na każdym poziomie zaawansowania. W
dragonowej drużynie każdy odegra znaczącą rolę!
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LOKALIZACJA
Miasteczko turniejowe
Podczas Dragon Cup 2019, wszystkie mecze będą rozgrywane w jednym
miejscu.

Boiska

Wiele atrakcji

2 pełnowymiarowe boiska do
Ultimate.

Gry i drużynowa rywalizacja
pomiędzy meczami.

Strefa relaksu

Fizjoterapeuci

Miejsce na odpoczynek po
trudach meczowych.

Na ratunek zmęczonym
mięśniom.

Adres boisk
Studium wychowania ﬁzycznego i sportu UJ
Piastowska 26a
30-001 Kraków

Zobacz na mapie
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REJESTRACJA
Rejestracja i kwaliﬁkacja
192 zawodników

Formularz rejestracyjny

Limit zawodników na
tegorocznym turnieju to tylko
192. Planujemy stworzyć 12
drużyn po maksymalnie 16
zawodników.

Aby zgłosić chęć swojego
udziału, musisz zgodnie z
prawdą wypełnić formularz
rejestracyjny w wymaganym
terminie.

Lista zarejestrowanych

Kryteria kwaliﬁkacji

Każdy zarejestrowany uczestnik
traﬁa na publiczną listę osób,
które zgłosiły chęć uczestnictwa
w turnieju.

Podstawowym kryterium jest
terminowość. W przypadku
konieczności podejmowania
decyzji przez nas - musicie nam
zaufać, że zrobimy wszystko, by
zapewnić uczestnikom,
niezależnie od poziomu i
doświadczenia, jak najlepsze
wrażenia.

Lista uczestników
Po zakwaliﬁkowaniu na turniej,
traﬁasz na listę uczestników.
Pamiętaj, żeby spełnić wszystkie
warunki, żeby z niej nie wypaść.

Lista oczekujących
Brak kwaliﬁkacji nie oznacza, że
na pewno nie weźmiesz udziału
w turnieju. Traﬁsz na listę
oczekujących i w przypadku
wycofania się uczestników,
możemy Cię zaprosić.
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REJESTRACJA
Terminarz rejestracji
16-23.IX.2019

Rejestracja uczestników
Czas na wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz
wykonanie płatności wstępnej, potwierdzającej
uczestnictwo.

25.IX.2019

Ogłoszenie listy zawodników
Zostanie opublikowana lista zawodników
zakwaliﬁkowanych do udziału w turnieju oraz lista
zawodników oczekujących na wolne miejsce.

25-30.IX.2019

Potwierdzenie uczestnictwa
Do tego czasu oczekujemy na potwierdzenie
uczestnictwa i wpłatę pełnej kwoty wpisowego.

1-7.X.2018

Zamknięcie listy zawodników
W przypadku rezygnacji lub niespełnienia warunków
przez zakwaliﬁkowanych zawodników, lista
uczestników zostanie uzupełniona o osoby z listy
oczekujących.
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OPŁATY TURNIEJOWE
Basic 95 zł
-

2 dni grania
Koszulka turniejowa
2 śniadania
Medycy przy boiskach
Ubezpieczenie NW
Gra miejska i impreza w sobotę

Full 115 zł
-

wszystkie opcje z wersji Basic
pyszny lunch w sobotę

Opłata za turniej jest podzielona na dwie części:

Opłata wpisowa
Prześlij ją od razu po wypełnieniu formularza rejestracyjnego. To dla nas
znak, że jesteś poważnie zainteresowany udziałem w turnieju.
Nie dostałem się na turniej, czy należy mi się zwrot?
- Tak, jeśli nie zostałeś przyjęty na turniej, zwrócimy Ci wysokość
opłaty na Twoje konto do 7 dni po turnieju.
Jednak nie mogę przyjechać, czy należy mi się zwrot?
- Jeśli dasz nam znać przed 30 września - tak, po tym terminie
opłata wpisowa nie będzie zwracana i zasili budżet turnieju, bez
względu na powód wycofania się.

Opłata turniejowa
Prześlij ją, gdy dostaniesz informację, że zostałeś zakwaliﬁkowany na
Dragon Cup 2019. Na Twoją wpłatę czekamy do 30 września. Pamiętaj, aby
od wybranej opcji odjąć 20 zł opłaty wpisowej.

