
          

 

 

Młodzieżowy Klub Koszykówki „PYRA” informuje, że w dniach 11.02 - 12.02.2023 r. rozegrany 

zostanie na obiektach Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji POSiR A ul. Spychalskiego 34 i 

POSiR B ul. Spychalskiego 36 

 
10 MEMORIAŁ GERARDA GRAMSE 

w dwóch kategoriach wiekowych 

w kategorii Kadetów U15M rocznik 2008 i młodsi 

oraz 

w kategorii Młodzików Starszych U13M rocznik 2010 i młodsi 

 

W każdym z turniejów przewidujemy udział 4 drużyn, systemem rozgrywek „każdy z każdym” 

według wszystkich obowiązujących przepisów PZKosz w sezonie 2022/2023. 

   

Zgłoszenia: 
do dnia 30.12.2022 r. wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres   

biuro@pyra.com.pl 

 

O przyjęciu zespołu do udziału w turnieju decydują organizatorzy, którzy zastrzegają sobie prawo 

doboru uczestniczących drużyn bez względu na kolejność napływających zgłoszeń. 

 

 

Opłaty: 
Wpisowe do turnieju dla drużyny wynosi 350,00 zł. 

 

Wpłata kwoty wpisowego jest ostatecznym potwierdzeniem udziału drużyny w turnieju, dlatego 

prosimy o  dokonanie opłaty za wpisowe na konto bankowe podane poniżej w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 10.01.2023 r. 

 

Młodzieżowy Klub Koszykówki „PYRA” 

konto do wpłat: 

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 

14 1750 0012 0000 0000 3258 3218 

 

W przypadku braku w/w opłaty w podanym terminie, do udziału w turnieju zostanie zaproszony inny 

zespół znajdujący się na liście rezerwowej jego uczestników. 



 
Zakwaterowanie i wyżywienie:  
Organizatorzy rezerwują zakwaterowanie i wyżywienie dla drużyn w:  

 

Hotel „NOVOTEL” Poznań Plac Andersa 1   (hotel znajduje się w centrum Poznania ok. 500 

metrów od dworca PKP Poznań Główny, odległość od hal POSiR A i POSiR B w których 

rozgrywany będzie turniej ok. 700 - 800 metrów czyli ok. 10-15 minut drogi pieszo). 

 

Całkowity koszt pobytu od osoby: 

 

- w pokoju dwuosobowym 

nocleg sobota/niedziela + wyżywienie od obiadu w sobotę do śniadania w niedzielę – 200,00 zł 

(również trenerzy, opiekunowie i kierowcy) 

 

- w pokoju jednoosobowym 

nocleg sobota/niedziela + wyżywienie od obiadu w sobotę do śniadania w niedzielę – 270,00 zł 

(również trenerzy, opiekunowie i kierowcy) 

 
 

 

 

 

       Komitet Organizacyjny   


