
                                                      
 

  MIEJSKI   KLUB   SPORTOWY 
„ FLOTA” 

       72 600 Świnoujście, ul. Matejki 22 
  tel./ fax 321 39 82  NIP 855-10-55-107 
 SEKCJA  BRYDŻA  SPORTOWEGO 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
          Sekcja Brydża Miejskiego Klubu Sportowego „FLOTA” w Świnoujściu uprzejmie informuje, 
że w dniach 01.05 – 03.05 2009 r  organizuje tradycyjny  
 
XXIX Ogólnopolski Turniej Par w Brydżu Sportowym „ UZNAMSKI ”  

 
 Jak zwykle, niezmiennie, zostanie on przeprowadzony w tym samym Kompleksie, mimo iż zmienił 
właściciela. Aktualna nazwa kompleksu, to  Spółka Inter-ferie „Barbarka – 2” ul. Uzdrowiskowa 15 . 
            W okresie trwania Turnieju w w/w Kompleksie dla zawodników jak i ich rodzin zostały 
wynegocjowane ceny : 
        Koszt pobytu z całodziennym wyżywieniem w : 
                                          Hotel „ A”            Hotel „B”                Hotel “C ” 
Pokój 1 osobowy                 79 zł                   124 zł                         84 zł 
Pokój 2 osobowy                 74 zł/os              114 zł/os                     79 zł/os 
Pokój 3 osobowy                 69 zł/os              104 zł/os                     74 zł/os 
Pokój 4 osobowy                 69 zł/os                84 zł/os                     74 zł/os 
         Aby dokonać rezerwacji miejsc, można to uczynić od dnia 16.03 telefonicznie pod numerem 
telefonu 091 – 322 – 56 – 00  „Barbarka-2” czyli w miejscu rozgrywania Mityngu na hasło  
„Turniej brydża”. Jest możliwość wykupienia samego  wyżywienia jak i pojedynczych  posiłków : 
                                               Śniadanie :  15,00 zł / tzw. „Szwedzki stół”  
                                               Obiad       :  17,00 zł 
                                               Kolacja    :  15,00 zł    tzw. „Szwedzki stół” 
Noclegi ( bez wyżywienia), przygotowane zostały również w: 
     -    Szkolnym Schronisku Młodzieżowym ul. Gdyńska 26  telefon 091 – 327 – 06 - 13 ,  

- Domu Noclegowym O S i R ( przy kortach),  ul. Matejki 17a, telefon 091 – 321 – 91 - 19 
- kemping „Relax” ul. Słowackiego 1,  tel/fax 091 – 321 - 39 - 12.  

 
        Tradycyjnie,  staramy  się zaprosić miłośników gry w brydża z Niemiec, Szwecji, Danii jak  
i zawodników Polski posiadających w swoim dorobku grę w reprezentacjach narodowych.  
                  Osoby które brały udział w „ Uznamskim ” wiedzą, że oprócz nagród finansowych od 
organizatora, będą wartościowe nagrody od sponsorów dla zdobywców czołowych miejsc w każdym 
z Turniejów  oraz nagrody losowe dla wszystkich uczestników Mityngu. 
      Zgłoszenia do Mityngu przyjmowane są w biurze Klubu oraz na jedną godzinę przed 
rozpoczęciem każdego z Turniejów. 
                        Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Mityngu !! 
 
                    Adres Kompleksu: 
                    Spółka „Inter-ferie” Barbarka - 2 
                    72-600 Świnoujście, ul. Uzdrowiskowa15,  
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