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Power Cup Kuopio 7 – 10.6.2018 
 
Power Cup - maailman suurin lasten ja nuorten lentopalloturnaus pelataan tänä vuonna Kuopiossa. 
Power Cupiin valmistautuminen alkaa perinteisesti helmikuussa ja nyt Arsin joukkueidenkin aika ryhtyä 
päätöksentekoon omista Power-kuvioistaan: 
 
Joukkue ilmoitetaan Poweriin mukaan, jos pelaajia joukkueeseen on lähdössä riittävästi. 
Joukkueella on valmentaja ja joukkueella on riittävästi huoltajia matkassa. 
 
Ennen kisapassin maksamista varmista joukkueesi valmentajalta, että joukkue saadaan kasaan 
ja on todella lähdössä Poweriin. Maksua ei saa maksaa ennen kuin joukkueen lähtö varmistuu. 

Huom!  ARSI TILAA PASSIT KOOTUSTI 

HINNAT (sis kisapassi + kuljetus + joukkueen osallistumismaksu) 

maksu Arsin tilille Nordea FI 5120101800014187 / Viitenumero: 1520 

Peruspassi TO-SU 
4.3. mennessä 190 €             
2.4. mennessä 210 €            
29.4. mennessä 240 €  

Perhe(sisar)passi TO-SU 
4.3. mennessä 160 € 
2.4. mennessä 180 €        
29.4. mennessä 210 € 

Viikonloppupassi PE-SU 
tai vierailijapassi          

(Ei sisällä kuljetusta!) 
Kysy tästä erikseen 

 
- Kisapassin hintaan sisältyy koulunlattiamajoitus, tavallista ruokaa neljästi päivässä, kisapaita, 

kännykkäpussi = kisapassi, vakuutus, kisaohjelmaa, hyvää seuraa, joka päivä paljon pelejä jne. Sama 
palvelutaso on myös valmentajilla ja mukana matkustavilla vanhemmilla. 

- Sisarukset saavat alennusta kisapassista eli yhdestä maksetaan peruspassin hinta ja muista sisaruksista  
perhepassin hinta 

- Jos haluat myöhemmässä vaiheessa vielä mukaan, kysele ohjeita matkaan lähteviltä joukkueiden 
valmentajilta. Muista! Myöhäisempi ilmoittautuminen = korkeampi hinta. 

 
Palauta ilmoittautumislomake 23.2.2018 mennessä oman joukkueesi valmentajalle.  
Valmentaja kartoittaa että joukkue on kasassa, sillä on valmentaja ja joukkueella riittävästi mukaan lähteviä 
huoltajia. 
 
Joukkuetta kohden seura maksaa yhdelle valmentajalle powerpaketin  
Mukaan lähteville huoltajille powerpaketin hinta on 80 eur (seura maksaa loppuosan) 
Rastittamalla huoltajapassin, ilmoittaudut ehdolle joukkueen huoltajaksi turnaukseen, asia sovitaan 
tarkemmin vielä ennen maksua. 
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Kannustusjoukoille on tarjolla myös ns. vierailijapassi, johon sisältyvät lounas ja päivällinen sekä kisapaita, 
muttei majoitusta tai kuljetusta. Tilausohjeet ja muuta lisätietoa löytyy netistä Lentopalloliiton Power Cup –
sivuilta. Majoituskoulujen yhteyteen voi parkkeerata myös asuntoautot ja -vaunut. niistä lisätietoa keväällä 
Power Cup -sivuilla. 
 
Jos Poweriin lähtö peruuntuu sairauden vuoksi, kisapassin hinta palautetaan vähennettynä käsittelymaksulla 
lääkärintodistusta vastaan. Muista syistä peruuntuneen Powerin passimaksua ei palauteta.  
 
Lisäinfoa powerin sivuilta: http://www.powercup.info/etusivu.html 
 
Power Cup Kuopio 7.-10.6.2018 ennakkoilmoittautuminen  
Palauta tämä ilmoittautumislomake valmentajallesi 23.2.2018 mennessä. 
 
 
Pelaajan nimi: _____________________________ Joukkue: __________________________ 
 
4.3.2018 mennessä Arsin tilille Nordea FI 5120101800014187 / Viitenumero: 1520 
 
Peruspassi    _____ 190 €      perhepassi   ____ 160 €     huoltajapassi ____ 80 €    Yht: __________ € 
 
Kisapaidan koko (XXS/128 cm, XS/140 cm, S/152 cm, M/164 cm, L, XL, XXL, XXXL)    __________  
Lisäinfoa powerin sivulta: http://www.powercup.info/osallistu/ilmoittaudu-turnaukseen/kisapaita.html 
 
Pelaajan mahdolliset erityisruokavaliot (muut kuin hyla)  _________________________________________ 
 
Mukana perheen jäsenet   paidan koko  Mahdolliset erityisruokavaliot 
                         (muut kuin hyla): 
 
____________________    ___________    ________________              ____________________________ 
 
____________________    ___________    ________________              ____________________________ 
 
____________________    ___________    ________________              ____________________________ 
 
____________________    ___________    ________________              ____________________________ 
 
____________________    ___________    ________________              ____________________________ 
 
____________________    ___________    ________________              ____________________________ 
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Matkustaja- ja majoitusluettelointia sekä PC-tiedottamista varten tarvitsemme seuraavat tiedot 
 
Pelaajan nimi: _______________________________Syntymäaika: ________________________________ 
 
Osoite: ________________________________________________________________________________ 
 
Pelaajan puhelin: ____________________________________     
 
Huoltajan nimi ja puhelin:  ________________________________________________________________ 
 
Huoltajan sähköpostiosoite: _______________________________________________________________ 
 
 
 
Päiväys ja huoltajan allekirjoitus        _____ /_____ 2018 _______________________________________ 


