
název družstva :
starý název družstva (jen při změně) :

město (obec) :
jméno vedoucího družstva :
adresa vedoucího družstva:

telefon (mobil) :
e-mail :

jména hráčů a náhradníků :

termín 1 termín 2 termín 3 termín 4
náhradní 
termín 1

náhradní 
termín 2

hrací den:

začátek:

Poznámky:
- údaje vyplňte do všech šedých políček, neúplná přihláška nebude přijata (!!!)
- velmi důležitý je e-mail, který máte rychle přístupný a na který můžete rychle reagovat
- přihláška je platná teprve po zpětném potvrzení a zapsání všech (4) termínů do rozpisu
- pokud si napíšete termíny které jsou již na rozpisu obsazeny, budou vám přiděleny jiné dosud volné
- po zapsání si správnost ověřte na rozpisu termínů (jsme jenom lidé, chybička se může vloudit)
- rozpis termínů bude nejčastěji aktualizován na www.kuzelkynp.wz.cz
- cca jednou týdně bude rozpis aktualizován i na nástěnce v kuželně
- změna již určeného termínu je možná jen ve vyjímečném případě, pouze se souhlasem vedení turnaje
- zapsané termíny které družstvo vynechá bez náhrady propadají
- pokud máte další poznámky a informace, zašlete je na níže uvedený e-mail

Kontakt na koordinátora turnaje: Jaromír Erlebach
mob.: 604 895 226

www.kuzelkynp.webnode.cz e-mail: jaromir.erlebach@seznam.cz

Hrací dny: ÚT - ST - ČT , někdy PÁ        Začátky : 15:00 - 16:30 - 18:00 - 19:30

Pozn.: pokud startuje registrovaný 
hráč, označte jej červeně.

Pozn.: do tabulky níže uveďte 4 hlavní a 2 náhradní termíny, kdy by se Vám hodilo hrát - vybírejte podle volných okének v rozpisu turnaje 
uvedeném na www. kuzelkynp.wz.cz. Zpětně Vám potvrdíme 4 platné termíny, které Vám budou zapsány do rozpisu. Pokud nechcete 
uvést konkrétní data, stačí když napíšte den v týdnu a čas začátku (např. ST 18:00) - vhodné termíny na konkrétní volné dny Vám 
vybereme a zaregistrujeme.
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Přihláška družstva do základní sout ěže


