Laginformation nr 1 2018

(2018-04-19)

Varmt välkomna till Piteå och Piteå Summer Games 2018!
Vi är glada att ni valt oss, och övertygade om att det kommer bli en fantastisk fotbollshelg i
Midnattssolens land.
Idag har vi 736 lag från 13 länder med i turneringen, men det kommer att tillkomma några fler.

VIKTIGT:
•
•

•

•

•
•
•
•

Uppdatera er lagsida. Kom ihåg att ange lagledare/tränare med kompletta kontaktuppgifter.
Anmälningsavgiften ska vara betald senast 13 april (eller snarast). Kontouppgifter finns på
http://www.piteasummergames.se/priser
Kom ihåg att skriva vilket lag ni betalar in för (lagets fullständiga namn och klass,
alternativt ange lag– ID).
Deltagaravgiften ska vara betald senast den 14 maj. Avgiften är 970 SEK/per person och
gäller både spelare och ledare. Läs mer om boende på
http://www.piteasummergames.se/boende
För en översikt av betalningarna, se på er lagsida

Kontrollera att ni är anmälda i rätt åldersklass! Det är anmälarens ansvar att ombesörja
detta.
Extramat (torsdag 28/6) bokas på er lagsida, senast 15/6. Det går att lösa extramat på plats,
men vi uppskattar om så mycket som möjligt förbokas.
Specialkost bokas på er lagsida senast 15/6. Vid svårare allergi, kontakta kansliet +46 (0)911147 00
Transfer bokas på er lagsida senast 15/6. Vi ombesörjer transfer lagvis från tågstationerna i
Luleå och Älvsbyn, samt från flygplatserna i Luleå och Skellefteå. Kostnad 300 SEK/per person
t/r. Transfer är gratis för lag som anländer till Piteå Busstation, men den måste också
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förbokas via er lagsida. Vi kan inte lösa transfer som inte bokats i förväg. Läs mer
http://www.piteasummergames.se/transport--transfer
För att säkerställa att ni får rätt storlek på era Coach T-shirts – förboka dessa senast 15/6 på
er lagsida. Det ingår 2 T-shirtar/lag och finns möjlighet att boka fler. Kostnaden är då 100
SEK/T-shirt.
Spelare som deltar i klasserna B16, B15, B14, B13, B12 och G16, G15, G14, G13 och G12
måste uppvisa giltigt intyg från föreningen vid incheckningen i samband med att lagets
deltagarförteckning lämnas in. Blanketten finns för nedladdning här,
http://www.piteasummergames.se/intyg-behrig-spelare.
Samtliga spelare i laget måste omfattas av intyget som deklarerar att angiven ålder är med
sanningen överensstämmande. I övriga klasser skall, vid begäran från tävlingsledningen,
ansvarig lagledare för laget muntligen eller skriftligen försäkra att spelaren har godkänd ålder
i respektive klass.
Deltagarförteckning/laguppställning ifylls på er lagsida. Denna går också bra att skriva ut
(funktionen finns på lagsidan). Alla lag MÅSTE fylla i deltagarförteckning/laguppställning!

ANKOMST
Lag med boende i Piteå Summer Games:s regi bör anlända till Piteå under torsdagen den 28/6, då
turneringen startar med matcher fredag 29/6 kl 08.00. Incheckningen är öppen torsdag 9.00 – 23.00
och fredag 7.00 – 12.00.

BOKNING AV BILJETTER TILL STOCKHOLMSTÅGET
Bokning av biljetter till tåget från Stockholm till Piteå kan göras hos Anna på
Resia i Piteå på telefon 0911-55 90 20 eller e-mail: grupp.pitea@resia.se, anna.lindberg@resia.se

DISPENSER (saxat ur Piteå Summer Games tävlingsreglemente)
9.1 Det ges automatiskt dispens för maximalt två spelare per match som är max ett år för gamla för
åldersklassen.
9.2 Flickor får spela i pojklag i samtliga klasser, förutsatt att det är i korrekt åldersklass.
9.3 Dispensansökan ska göras senast 14 maj. Ansökningar efter 14 maj innebär en administrativ
avgift på 300 kronor. Detta gäller enbart dispensansökningar som inte omfattas av 9.1 och 9.2.

SPELPROGRAM
Kommer att publiceras på www.piteasummergames.se i slutet av maj.
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BUSSARMBAND
Lag som inte bor i Piteå Summer Games regi samt medföljande anhöriga har möjlighet att lösa ett
bussband som medför att man kan åka med turneringsbussarna. Ett band kostar 200 kronor och
finns att köpa på Incheckningen och Huvudinformationen eller att förboka via lagsidan.

BOENDE
I samband med att deltagaravgiften erlagts kommer det fortlöpande att placeras ut var laget kommer
att bo, samt var man ska äta. Detta kommer att synas på er lagsida. Ni ombeds att gå in på er lagsida,
klicka på knappen som bilden visar

Ange antal spelare OCH ledare som kommer att behöva boende. Detta är möjligt att ändra fram till
14 maj, men det underlättar för Piteå Summer Games att planera för lagens boende om vi får veta
det snarast möjligt.
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Deltagarförteckningen ska ifyllas före ankomst på er lagsida. Funktionen för att skriva ut
laguppställning finns på samma sida.

CAMPING SKOLOR & NOLIA
Medföljande föräldrar har möjlighet att boka plats för husvagn, husbil eller tält via Piteå Summer
Games. Kontakta Piteå Summer Games kansli på camping@piteasummergames.se, eller via telefon
+46 911 147 00. Campingen på skolor är avsedd för föräldrar till lag som är inackorderade på skolan.
Begränsat antal platser!
Avgifter
Husvagn med el 200 kr/dygn. Husvagnsplatserna är 7x8 meter. Om vagnen inte ryms inom angivna
ytor måste två (2) platser bokas. Detta måste anges vid bokning av plats.
Tält 100 kr/dygn. Tält som är större än 5x3 meter kostar 200 kr/dygn.
Ingen återbetalning om avbokning sker efter den 15/6.
I avgiften ingår rätten till att stå på anvisad plats, el om sådan beställts/finns tillgängligt, tillgång till
toalett 28/6 – 1/7. Alla skolor har inte duschmöjligheter, men ni hänvisas till sådan facilitet via
skolans information.
Faktura för camping skickas elektroniskt via mail. Platsbokning av husvagnar ska ske senast den 15
juni. Ingen återbetalning av campingavgift efter detta datum.
Det är endast Nolias evenemangscamping som tillhandahåller diskmöjligheter och latrintömning!
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NORSKA SEDLAR
I maj 2018 kommer Norge byta ut de gamla 100- och 200-kronerssedlarna mot nya. Under Piteå
Summer Games 2018 kommer vi enbart ta emot de nya sedlarna. Vi har även arbetat med att knyta
oss till Vipps men har tyvärr inte kommit dithän till denna turnering.

Välkomna till Piteå och Piteå Summer Games 2018!
Piteå Summer Games
Olof Palmes gata 2

info@piteasummergames.se

941 33 Piteå

www.piteasummergames.se

+46 911 147 00 (tele)

#mysummergames
Vi vill följa Era förberedelser
innan Piteå Summer Games.
Lägg upp på Instagram och
tagga #mysummergames
#visitpitea #swedishlapland
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