I.P.A. SECTIA ROMANA

FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL

REGIUNEA 1 GALATI
REGIUNEA 2 GALATI
REGIUNEA 3 GALATI
REGIUNEA 4 GALATI
Turneul de Fotbal “Cupa Porto-Franco”
Galati / Romania
Tel: 00 40 742.038.492
Fax: 0040 236 414951
Email: ipagalati2@iparomania.ro
Facebook: https://www.facebook.com/cupaportofranco

Stimați colegi,
În numele I.P.A. SECTIA ROMANA impreuna cu: Regiunea 1 Galati, Regiunea 2 Galati,
Regiunea 3 Galati si Regiunea 4 Galati organizatorii acestui turneu de fotbal in parteneriat cu
FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL, avem deosebita onoare de a vă invita echipa să participe la ediția
a VII a Turneului de Fotbal pentru forțele polițienești “CUPA PORTO-FRANCO”, care va avea loc în
perioada 04.06.2019 – 07.06.2019 in orasul Galati / Romania.
Turneul nostru se bucura de un mare succes, iar numarul echipelor participante este in crestere in
fiecare an. Turneul este destinat exclusiv echipelor formate din angajați la stat. La acest turneu pot participa:
polițiști, politisti de frontiera, pompieri, jandarmi, politisti locali, angajati in Ministerul Apararii Nationale
si/sau membrii IPA precum si structuri similare din strainatate.
Turneul se va desfășura pe un numar de 4 terenuri cu suprafata sintetica din orasul Galati.
Echipele vor juca în format 6 contra 6 (minifotbal), format ce include portarul.
Fiecare echipa poate fi formata din maxim 12 jucatori.
CAZARE

1. Hotel “Faleza” 3* - http://www.falezahotel.ro/
FALEZA Hotel by Vega, complet renovat si redecorat in 2018, este un spatiu care da valoare
timpului petrecut, un loc incarcat de caldura si luminat de valurile Dunarii albastre, o locatie ideala pentru
petrecerea timpului liber, cat si pentru calatoriile de afaceri in Galati.
Amplasat langa Biserica fortificata Precista, in centrul orasului, hotelul este accesibil din soseaua
falezei superioara a Dunarii, Bd-ul Marii Uniri. Oaspetii hotelului beneficiaza de 37 de camere double twin,

20 camere double cu pat matrimonial si 8 apartamente, salon de Mic Dejun in lobby, toate avand la
dispozitie un personal dedicat si pasionat.
In 2018, odata cu renovarea, reechiparea si redecorarea cladirii, arhitectii si decoratorii au creat un
ambient familiar care asigura confortul si sentimentul de acasa.
Oferta de cazare cu mic dejun pentru 3 nopti este de:
-

357 lei/pers/cam. dubla cu mic dejun inclus

2. Hotel “Ibis Styles Dunarea” Galati 3* https://www.hoteldanubestars.ro/
Situat ultracentral – in Piata Domneasca, fiind un adevarat simbol al orasului, cu cea mai lunga
traditie in ospitalitate, gazduind de la personalitati istorice, la artisti faimosi, modernizat complet in stil usor
interbelic – Hotelul Danube Stars ofera servicii de cazare complexe pentru calatorii aflati in tranzit sau in
interes de afaceri.
Hotelul dispune de camere premium cu un confort standard de 3*. Detine un restaurant cochet cu
terasa, ce ofera bucate traditionale din gama slow-food, incantandu-si oaspetii cu seri tematice de tip “Live
Cooking”.
Oferta de cazare cu mic dejun pentru 3 nopti este de:
-

345 lei/pers/cam. dubla

Hotel “Mercure Galati Centrum” 4* https://www.hotelgalaticentrum.ro/
Hotel “Mercure Galati Centrum” este unicul hotel de la km 0 al orasului care ofera servicii premium
pentru clientii business si care propune oaspetilor apartamente de lux cu dotari de 5 stele si camere
superioare cu facilitati premium la nivel de 4 stele.
Oferta de cazare cu mic dejun pentru 3 nopti este de:
-

495 lei/pers/cam. dubla

Opțiuni de plată pentru cazare
Opțiunea 1: plată la sosire.
Veți plăti la hotel in data de 04 iunie 2020.
Opțiunea 2: plata in contul bancar.
După trimiterea formularului de înscriere puteti efectua plata unui avans sau a intregii sume in contul
bancar al unitatii hoteliere pana cel tarziu la data de 1 Mai 2020.
Taxă de participare la turneu: 400 lei (de achitat până pe 1 Mai 2020) in contul I.P.A. Regiunea 2
Galati - Cont bancar: RO31BTRLRONCRT0PA1385701 (in lei) - Banca Transilvania Sucursala
Galati.
In data de 04.06.2020 in cadrul sedintei tehnice fiecare echipa va confirma numarul de persoane cu care
va participa la cina festiva. Contravaloarea acesteia este de 80 lei/pers. Aceasta se va achita in cadrul
sedintei tehnice.
Participare și rezervări pentru echipă:
Dacă echipa dumneavoastră dorește să participe la ediția cu numărul VII a Turneului de Fotbal pe
suprafata sintetica pentru forțele polițienești, trebuie să trimiteți formularul de înscriere până pe cel târziu
1 MAI 2020. Echipele care se înscriu primele vor avea prioritate la rezervări. Ne puteți trimite formularul
de înscriere prin fax sau e-mail:
-

00 40 236.414951 (fax)
ipagalati2@iparomania.ro

Important: Organizatorii nu răspund de daunele sau vătămările rezultate în timpul sau în urma
participării la turneu. Fiecare delegatie va prezenta organizatorilor un tabel cu viza medicala peentru jucatori
sau fiecare membru al delegatiei participant la competitie va semna pe propria raspundere ca este apt pentru
activitatea sportiva.
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