SUOMEN CUP 2022
Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa
7.-9.1.2022
Osallistumismaksut ja palkinnot:
SARJA

AVOIN 6

NAISET 3

Osallistumismaksu
1. Palkinto
2. Palkinto
3. Palkinto
4. Palkinto
5. Palkinto
6. Palkinto

140 €
1.440 € +mitalit
960 € + mitalit
700 € + mitalit
420 €
280 €
140 €

70 €
600 € + mitalit
300 € + mitalit
140 € + mitalit
70 €

Lisäksi mitalit sarjavoittajille

Rekisteröinti:

Paikan päällä lauantaina 8.1. klo 10.30 mennessä
Kisa koostuu kolmesta osakisasta: AVOIN 6 -sarjassa heitetään 3 hengen
joukkuekisa, parikisa ja singelikisa. NAISET 3 -sarjassa heitetään joukkuekisa,
mukailtu parikisa sekä singelikisa. Joukkue on ilmoitettava heittojärjestyksessä.
Pelaajan voi vaihtaa, mutta järjestystä ei voi muuttaa.

Pukeutuminen:

Joukkueella on oltava yhtenäinen kilpailupaita.
SDL:n alaisissa kilpailuissa tulee käyttää peliasusteena dartsiin sopivaa paitaa sekä suoria
housuja / hametta koko kilpailun ajan. Järjestäjällä on oikeus estää pelaajan osallistuminen
peleihin, mikäli pukeutumisohjeita ei noudateta.

Ilmoittautuminen: Pakollinen ennakkoilmoittautuminen ja -maksu. Kisapaikalla ei voi maksaa.
Viimeistään ti 4.1.2022 klo 15.00 Lyyti-palvelun kautta
https://www.lyyti.in/SuomenCup2022_Avoin
https://www.lyyti.in/SuomenCup2022_Naiset
Lisätietoja:

Veijo Viinikka 045 7875 4575, etunimi.sukunimi@darts.fi

Majoitus:

Kylpylähotelli Peurunka, Peurungantie 85, Laukaa

Myyntipalvelusta tai verkkokaupasta

30.11.2021 saakka alla olevalla koodilla ja tarjoushinnalla,
tämän jälkeen emme voi taata saatavuutta.

Verkkokaupan varauskoodi:

ALLSUOMENCUP2022

Varausohje: Mene verkkokauppaan sivulle www.peurunka.fi. Valitse verkkokaupasta oikeat tapahtumapäivät ja laita
henkilömäärä kohdalleen sekä halutun tapahtuman koodi oikean puoleiseen verkkokaupan sarakkeeseen. Hae. Tee
varaus verkkokaupassa. Myyntipalvelumme auttaa myös varausten kanssa.
Kylpylähotelli Peurunka myyntipalvelu ma-pe klo 8.00–17.00 ja la 9.00–15.00 puh. 020 751 6300
peurunka@peurunka.fi

KYLPYLÄHOTELLI PEURUNKA, Peurungantie 85, Laukaa
Majoitushinnat

Kylpylähotellissa
(päärakennus)

1 hh:ssa 112 € / huone / vrk
2 hh:ssa 125 € / huone / vrk
Lisävuode 45 € / hlö /vrk

Peurunkapihan rivitalohuoneissa
1 hh:ssa 88 € / huone / vrk
2 hh:ssa 102 € / huone / vrk

Peurunkamäen rivitalohuoneissa
1 hh:ssa 65 € / huone / vrk
2 hh:ssa 80 € / huone / vrk
3-4 hh:ssa 100 € / huone / vrk

Huoneistohotelli Peurantähti
Peurantähden huoneistot sijaitsevat Peurungan kylpylähotellin palvelujen ja Peurunkajärven
välittömässä läheisyydessä. Modernit ja tyylikkäät huoneistot ovat hyvä ja toimiva majoitusratkaisu
esimerkiksi pienille ryhmille. Asumisviihtyvyyttä lisäävät keittiötila, parveke ja oma sauna.
1-2 hh:ssa 139 € / huoneisto (38m2) / vrk
3-4 hh:ssa 169 € / huoneisto (48m2) / vrk
3-4 hh:ssa 179 € / huoneisto (58-70m2) / vrk
Lisävuode 45 € / hlö /vrk

Peurunkarinteen lomamökit
Peurunkajärven rannalla sijaitsevat lomamökit ovat hyvä ratkaisu, kun haluat ryhmällenne oman
tasokkaan ja inspiroivan ympäristön aivan Peurungan palveluiden vierestä. Lomamökit ovat
täysinvarustellut loma-asunnot (2 mh, olohuone, keittiö, saunatilat, parveke, parvella mh).
1 vrk 280 € / 1-6 hlö
2 vrk 550 € / 1-6 hlö
Lisäpatja 45 € / vrk
Hintaan sisältyy majoitus huonetyypin mukaisesti, aamiaiset liinavaatteet, loppusiivous, kuntosalien ja kylpylän vapaa
käyttö sekä wlan kylpylähotellin päärakennuksessa sekä mökeissä. Majoitustilan saa käyttöön tulopäivänä klo 15 ja
luovutus lähtöpäivänä klo 12 mennessä.

