SVK/SVS/SVÜ/SL
INFO
ESL 52.Spordimängude korraldamise kohta
Vinnis, Lääne-Virumaal

3.-4.augustil 2019.a.

Tallinn, juuni 2019.a.
Majandamine.
Sportmängude osalustasu on 8.00 € ühe võistleja kohta, mis tuleb
tasuda Lääne-Virumaa Spordiliidu arveldusarvele 1.augustiks 2019.a
esitatud arve alusel.
Kohapeal makstes on osalustasu 10.00 € sularahas, mis tuleb tasuda 3.
augusti hommikul sekretariaadis!
Osalustasu mitte tasunud sportlasi võistlema ei lubata.
Spordimängudest osavõtjate transpordi, toitlustuse ja majutuse kulud
kannab lähetav organisatsioon.
Registreerimine
Spordimängudel osalemine eeldab eelregistreerimist. Eelregistreerimine
alade kaupa tuleb teha etteantud formaadis elektrooniliselt hiljemalt 15.
juuliks 2019.a aadressil: info@lvsl.ee.
Nimeline registreerimine etteantud formaadis hiljemalt 26.juuliks
2019.a. aadressil: info@lvsl.ee.
Registreerimislehel märkida ära kindlasti võistleja sünniaasta
(kergejõustikus ka sünnikuupäev) ning võistkonna esindaja nimi, e-posti
aadress ja kontakttelefon. Registreerimise vormid leiate alates 01. juulist
Lääne-Virumaa Spordiliidu kodulehelt www.lvsl.ee.
Kõik ülesandmisega seotud muudatused (spordialade kaupa) esitada
elektroonilisel hiljemalt 3.augustiks 2019
kell 8.00-ks e-posti
aadressile info@lvsl.ee.
Majutamine.
Delegatsioonide majutus toimub Vinni-Pajusti Gümnaasiumi
ruumides põrandamajutusena oma magamisvarustusega 3.00 eurot öö
(1 inimene). Raha tuleb üle knda arve alusel vastavalt maksetätajale.
Majutuse kontaktisik: Villu Albert – telefon 53412066, e-post:
villu.albert@vpg.edu.ee.
*Põrandamajutuse soov 02.augustiks tuleb eelregistreerimisel eraldi
juurde märkida.
03.08. hommikusööki ei pakuta.
Lisaks on soovijatel võimalik majutuda ka telkimisalas, telkimine on

tasuta.
ESL auliikmetele Teie organisatsioonist majutus toimub Vinni
Spordikompleksis, kulud kannab ESL, kui teatate nende andmed hiljemalt
25.juuliks k.a. aadressil: ain@esvl.ee
Info muude majutusvõimaluste kohta www.vinnivald.ee/majutus .
Hotellimajutuse soovi korral reserveerivad võistkonnad ise majutuskohad
ja tasuvad vastavalt kokkuleppele majutusasutustega.
Toitlustamine
Toitlustamine toimub Vinni-Pajusti Gümnaasiumi sööklas järgmistel
aegadel ja hinnaga:
3.08.
13.30 – 16.00
lõunasöök
4.00 €
3.08.
18.30 – 20.30
õhtusöök
4.00 €
4.08
7.30 – 9.00
hommikusöök
4.00 €
4.08.
13.30 – 16.00
lõunasöök
4.00 €
Toitlustamise tellimisel tuleb arvuliselt ära märkida toidukordade arv
päevade lõikes etteantud vormi alusel.
Raha tuleb üle kanda arve alusel vastavalt maksetähtajale.
Toitlustamise kontaktisik: Villu Albert – telefon 53412066, e-post:
villu.albert@vpg.edu.ee.
Kogunemine avatseremooniaks toimub Vinni-Pajusti Gümnaasiumi
juures 03.augustil kell 10.30.
Osavõtvate organisatsioonide nimesildid kindlustatakse kohapeal. Igal
delegatsioonil kaasa võtta oma organisatsiooni lipp, selle puudumisel
ESVL lipp.
Ain Sepp
ESL peasekretär

