Turnir »Gorica v štirih jezikih«
Gorica (Italija), 1.-4. septembra 2016
Italijanščina, nemščina, furlanščina in slovenščina so v Gorici
zgodovinsko prisotne, zato smo jih vključili v Mladinski turnir z naslovom
»Gorica v štirih jezikih», ki se bo odvijal od 1. do 4. septembra v Gorici in
delno Novi Gorici.
Cilj organizatorjev je ustvariti dogodek, ki na privlačen in inovativen
način združuje (mladinski) šport, kulturo in turizem ter različne jezikovne
in narodnostne skupine tega prostora, ki jih zaznamujeta skupna
preteklost in nedvomno tudi skupna prihodnost.
Mednarodni mladinski turnir se bo letos odvijal že v četrti izvedbi in k
sodelovanju so vabljeni športniki iz Italije in bližnjih držav: poleg
Slovenije in Avstrije bodo letos prisotni tudi udeleženci iz Poljske, Češke,
Švice itd.
Tekmovanja se bodo odvijala v kar 10 športnih panogah: od
najobičajnejših (nogomet, košarka, odbojka, atletika in tenis) do manj
razširjenih (ragbi, rokomet, baseball) vse do res nepoznanih panog
(floorball in lacrosse).
Teniška tekmovanja so namenjena igralkam in igralcem kategorije U13.
Športnikom bo za nastanitev na voljo »Športno naselje« (na goriškem
sejmišču), kjer bodo imeli tudi glavne obroke, za pravo vzdušje na turnirju
pa bo poskrbel tudi pester spremni program z otvoritveno slovesnostjo,
sobotno zabavo in drugimi dogodki.
Lepo vas vabimo, da se nam pridružite in z nami preživite štiri nepozabne
dni.

Vidimo se v Gorici!
SMILEVENTS
via Alviano 4/1 – 34170 GORIZIA
barbara@smilevents.org - tel. 0039 366 7202398

PROGRAM
ČETRTEK, 1. SEPTEMBER 2016
ob 17.00
Odprtje “Športnega naselja”
od 18.00 do 19.30
Srečanje z ekipami
ob 19.00
Večerja v “Športnem naselju”
ob 21.00
“Pizza” večer
PETEK, 2. SEPTEMBER 2016
od 09.30 do 18.00
Turnir
od 11.30 do 15.00
Kosilo v “Športnem naselju”
od 19.00 dalje
Večerja v “Športnem naselju”
ob 20.45
Otvoritvena slovesnost turnirja na igrišču Fabretto
SOBOTA, 3. SEPTEMBER
od 09.30 do 19.00
od 11.30 do 15.00
od 19.30 dalje
od 20.30 dalje

2016
Turnir
Kosilo v “Športnem naselju”
Večerja v “Športnem naselju”
Večerni dogodek

NEDELJA, 4. SEPTEMBER 2016
od 09.30 do 14.00
Turnir
od 11.00 do 15.00
Kosilo v “Športnem naselju”
ob 15.30
Nagrajevanje in zaključna slovesnost v “Športnem naselju”
TENIS: turnirja se lahko udeležijo igralke in igralci kategorije U13. Tekme se bodo odvijale na
igriščih Teniškega kluba Campagnuzza v Gorici.
Vpisnina na igralko/igralca: € 15,00
Cene nastanitve za polni penzion:
 Športno naselje*
€ 85,00 na osebo (dve nočitvi) – **dodatna nočitev € 29,00
 Hostel
€ 105,00 na osebo (dve nočitvi) – **dodatna nočitev € 35,00
 B&B/Penzion (tri zvezdice) € 135,00 na osebo (dve nočitvi) – **dodatna nočitev € 55,00
* zložljive postelje nudijo organizatorji, ne nudijo pa posteljnine/spalnih vreč
Cena vključuje:
 2 nočitvi v izbrani strukturi;
 polni penzion od četrtkovega do nedeljskega kosila;
 vodo pri obrokih;
 vstop v športno naselje in v vse telovadnice ter stadione;
 promocijska darila za športnike;
 pokal za polfinaliste;
 diplomo o udeležbi na turnirju;
 prisotnost in pomoč organizacijskega osebja na vseh igriščih;
 brošuro turnirja;
 zdravniško pomoč;
 brezplačne shuttle bus prevoze;
 majico turnirja;
 sobotni večerni dogodek z animacijo.
**Dodatna noč vključuje četrtkovo večerjo in nočitev.
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