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VáŽení koIegoVé,

Dinxpeí|o, Nizozemi, |eden 20] 5

jménem oficiá|ního organizátora největšího světového fotbaIoVého turnaje za Účastí Výhradně státních
orgánů mám tu čest pozvat vaše oddě|ení/tým na 33. ročník světového tuÍnaje po|iC€iních sbořů v
ha|ovém fotba|u, který se Ietos V říjnu U5kutečnív Nizozemí' Tuto akci pIně podporuje nizozemská |PA.

Turnaj 2014 se Ve|mi Vydaři|, nadšeně se zapojiIo 2 900 pracovníků státnich orgánů z Více než 52 zemí. o
pohár bojova|o přes 200 fotbaIových týmů Ve třech divizích'

Pozvaným týmům _ pokUd jsou na WP|sT noVáčky - doporučujeme přečíst si o histori i  turnaje Více a podíVat
se na videa z akce na adre5e www.woist.nl.

Letošní ročník světového turnaje po|i(einích sborů v ha|ovém fotba|u, kte]ý se |etos v říinu uskuteční
od pondě|í l2. října do pátku 16. října 2015 (včetně).

Jde o jediné mistÍovství světa V halovém ÍotbaIu (futsal) za Výhradní účasti týmů státních orgánů.
SVětoVého turnaje po|icejních sborů V ha|ovém fotbaIu se mohou účastnit poIicisté, hasiči, ceIníci, Vojáci,
berni 5práVa, zaměstnanci MV a státu, krajští okresní nebo městští zaměstnanci a pracovnÍci různých mini5.
terstev.

Zahajovací ceremonjá| se bude konat v pondě!í Všechny zápasy proběhnou od Úte|ý do čtvrtka. Letos se
Všechny zápa5y odeh.ají rychIe a zbude Vám jeden den na Vý|ety po Nizozemí nebo b|ízkém Německu.

Všechny týmy mu5íodjet nejpozdě,j i V pátek ] 6. řÚna. Všem účastníkům, kteříchtějíV Nizozemí zůstat dé|e,
nabízíme zV|áštní moŽnost ubytováníV týdnu před zahájením turnaje.

Na tomto turnaji se Váš tým setká s nejIepšími fotbalovými týmy státních orgánů z Více neŽ 50 zemích'
souča5ně jde o největší fotba|oVý tuÍnaj týmů státních orgánů na světě, organizovaný s VeImi nízkými nák|a
dy pro Účastníky' organízátoři se na tutojedinečnou úroveň VypracováVaIi33 |et.



Tento lLLrnaj !e blrde kon.]t V šPsti sportovní(h ha á(h nlě!t F!lrerC]eIl, GroenIo a LichtcnVoor
.] '., H ra]'" se 5 n.] 5 (ÍLrtsa|)' V tom ]e ]iž započten brankář.

P roběhne]
.  Turnaj  mužů (102 týmů)
. Turnaj žen (45 týmů)
. Turnaj mužů nad 35 |et (45 týmů)
. Turnaj muŽů nad 45 |et (16 týmů)

V ha|ách jsou syntetické pod ahy' Turnaj se bude hrát tř dny' WP|ST př jme Více než 200 týmu
(rnUŽú, žen, mUŽů nad ]5 |ct a mUŽů nad 45 |et) z Více neŽ 50 zemí bitvy bl]dou náro.ne.
Letos oček.iVámc ú.astníky z EVropy, Austrá|ic' AtÍiky' As e, seveÍní i] žníAmeriky'

Mimoevropským deIegacím nabízíme ubytování v bunga|ovu a poIopenzi v době 12. až
16. října 20l5 pro až l0 osob zce|a ZDARMA.
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MaÍveId Reso]t
Marve]d Resort je pětihvězdičkový resort 5 bungaIovy a hoteIem V nizoŽem5ké provinci i Ge|der|and a b|í2ko
némecko.ho|andské hranice' Resort nabíŽirůzné bařý restaurace, provozovny rych|ého občerstvení, herna,
diskotéky a supermarket. Hosté mohou hÍát haIový nebo Venkovniteni5, sqUash, go|í (9 a ] 8 jamek)' Využít
subtropický bazén se skluzavkami,je zde bazén vhodný pro výcvik/soUtěže, 5klUzavka crazy cone, bow|ing,
mini go|í sauna, půjčovna koní a jízdních ko|.

l. Marve|d pÍosté (hatky z a|u p|e<hu. typ 27
MŮžete si Vybrat 3. nebo 4|ůžkové chatky. MajíobýVák, sprchU' toaIetu, kompIetně zařízenou kuchyň a 2
Iožnice. KUchyň nabízí chIadničku, p|ynový sporák' mikrovlnku a káVovar V kaŽdé chatce je teIevize s
p|ochou obrazovkou, zahraničními a f i lmovýmí kaná|y, dá|e přehráVač DVD a cD- K di5pozici ]e Wi-Fi
připojení. di5poníVeI Wi Fi.

2. Marveld **** bungalovy
MůŽete si Vybrat Iuxusníčtyřhvězdičkové bungaIovy pro 4, 5, 6' 8 nebo 9 o5ob. Každý má pohodIný obýVaci
poko j ,  1nebo2koupeIny ,komp|e tněza ř í zenoukUchyňa2 ,3nebo4dvou|ůžkové|ožn i ce .Vkuchyn i ch i sou]
nebo 2 Ch|adničky, plynový sporák, myčka nádobí, mikrov|nná trouba a káVovaÍ' V každém bungalovu jc
teIeV ze s pIochou obrazovkoU, zahraničními a f i|movými kaná|' dále přehrávač DVD a cD. K dispozici ie Wi Fi
o ř i oo i ení .



3' Marveld LuxuÍy luxusní***** bunga|ovy
Kromě 4hvězdičkových bUngaIoVů si můžete Vybrat pětihvězdičkové bun9aIovy pro 7 osob, které kromě
Výše uvedeného zahrnUjí také soukromou saunu a VÍřivku pro 7 osob' Některé z pětihvězdičkových
bungaIovů nabízejí též slUneční sprchU'

4. skvě|žý Havezathe Mařve|d Hotel *xxx* supeřioř
Leto5 můžeme účastníkům nabídnoUt krásná hoteIoVá apartmá pro 4 osoby V noVém **x*x

hole|U Havezathe Marveld. lento nádherny hote|je V areálu Marve|d resort' Apartma nabizeji2
prostorné dVoUlůžkové ložnice s Ve|kou plochou TV Navíc má každé apartmá VeIký obýVací pokoj s
krbem, balkonem, pIochou TV sejfem a též kuchyňku se sporákem, mikrovlnkou, chIadničkou a
káVovarem. součástí apartmá je Iuxu5ní koupelna. Ve|mi prostorné |ožnicejsou s perličkovoU koupe|í,
sprchou, toaIetou a fénem. Apartmá samozřejmě mají moderní klimatizaci. Hote|dá|e nabízíWi.Fí,
bazén, saunU a turecké parní |ázně. Hosté mohou VyužíVat Veškeré moŽnosti MarveId resoÍtu'
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Ceny ubytování Marveld

Bunga|ový (hatky a hote|:

1. cena ubytování.4 nod v týdnu během tUínaje - bude:90 €  za osobu přiobjednávce zák|adní
chatky z a|u p|e<hu, ýp 27 na období 12..1ó. ř ina 2015.

2' cena ubytováni - 4 nociv týdnu během turnaje - bude: 120 €  za osobu při obiednáv<€
čtyřhvězdičkového bunga|ovu na období 12..l6. října 2015.

3. cena ubytování 4 no(i V týdn u během turnaie - bude: 140 €  za osobu při objednávce
pětihvězdičkového bunga|ovu na období 12.-1ó. říina 2015

4' cena ubytování.4 nociV týdnu během tUrnaje - bude:90 €  za osobu při objednáv(e
pětihvězdičkového hote|u Marve|d supeÍioř na období 12.-16' řÚna 2015.

ceny zahÍnují|
. Ubytovánív chatkách, bunga|ovech nebo hotelu V resortu MarveId.
.4 dny snídaní formou šVédských sto|ů
.4 dny večeříformou šVédských sto|ů
. PoV|ečení na po|štář, příkr}'Vku, prostěrad|o (bunga|ovy a chatkyjsou bez ručíků)- V hote|u jsou Všechny
tyto potřeby samozřejmostÍ

. Neomezený vstup do tropického pIaveckého ráje a da|ších bazénů

. Írofej pro kaŽdý Účastnickýtým

. občerstvenia nápoje pro Vedoucího týmu / kapitána během schůzky kapitánů WP|sT V pondě|í ] 2. října k
večeru'

. PIacka a nášiVka/textiIníoáska Dro káždého účastníka

. Každodenní párty s živou hudboU

. Skvě|ý zahajovací a záVěrečný ceremoniá|
'Vstup zdarma na diskotéky a večírky
. Tulistická taXa
. Pro hosty hoteIu MarveId navíc; vstup zdarma do sauny, tureckých paíních |áznia bazénu V
hotelu Marveld.

Lze též rezervovat dny navíc V průběhU týdne nebo Víkendu před turnajem, za nás|edU,'ící ceny:

]. 28,00 €  za osobu a noc V zák|adní chatce z aIu plechu, typ 27
2' 30,00 € za osobu a noc Ve čtyřhvězdičkových bungalovech
3. 35,o0 € za osobu a noc V pětihvězdičkových bungaIovech
4' 45,00 € za osobu a noc V pětjhvězdičkovém hote|u

ceny ubytováníV těchto dnech nezah rnUjížádnou stravu

Na zv|áštní požadavek bude hote| Marve|d k
dispozi(i i  ve dne(h po tuÍnaji.
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Možnosti úhrady ubytování:
Možnost l: p|atba při nástupu.
za chatku, bunga|ov nebo hote|zap|atíte při přÍezdu do resortu Marve|d v řÚnu 20l5.

Možnost 2: př€feÍovaná tezelvace.
Po ode5|ání přih|ášky a obdržen í faktu ry od organizátorů mu5íWP|ST obdržet Vaši p|atbu bankovním
ořevodem Dřed 25. zářím 2015.

výhody pÍefeřované Í€zenrace:
o Nemusíte nosit hotovost
oVyhnete 5e čekáníve frontě při přÚezdu na turnaj
oVáš tým může okamžitě nastoupit ubytováníV chatce, bunga|ovu nebo na hote|u.

Zápisné do turnaje
175 EuÍo za tým (nutno uhradit do 1 . července 2015).
B.nkovním převodem na:

. ABN-AMRO Bank

. Adresa: Brink22.7151 CR Eibergen.

. Čís|o účtu: 59.l0.29.618

. BIC: ABNANL2A.

. |BAN NL05 ABNA 0591 0296 i 8

. Majitel účtu: stichting Wor|d Peace |ndoor soccer Eibergen.

Letištní transfery a výlety
Týmý které přiletína Ietiště Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, co|ogne-Bonn, Weeze nebo Dusse|dorí
mohou Využít náš letištníservis'

Transfery na a z |etiště při příetu/odletu stojí49,50 € na osobu, tam izpět. cena 49,50 € zahrnuje každýden
provozovaný transfer z resortu Marve|d ke Všem sportovním ha|ám. Musíte zaplatit přímo autobusovému
přepravci. |nformujte nás co neidříve o tom.jak přic€stujete a ko|ik má vaše skupina č|enů.

V případě potřeby nebo na VÉádáníbude zahran.čním hýmům přidělen po dobu tuÍnaje průvodce. se
zv|áštními požadavky během své návštěvy Nizozemí se obracejte na naši organizaci.

Většina ýmů doÍazí ve čwrtek8. až pondě|í.] 2. řÚna a zdržÍ 5e do pátku 16. řÚna'

organizační Výbor pořádá různé výIety do nizozemských a německých měst. Budeme Vás o nich informovat
oozděii '



Učast a rezervace týmú
Pokud 5e Váš tým chcezÚčastnit 33. světového po|ice,iního turnaje v ha|ovém fotbalu, musÍte přih|ášku
zas|at do Í. červen(e 20l5'

Do 't. čeřven<e 20l5 nám musíte sdě|it přesný počet č|enů vašeho tým U/skupiny' Týmy, které se přih|ásí
nejdříve. mají přednost při rezervacích. Přihlášku můžete zaslat poštou, faxem nebo e-mai|em.

Viza
Pokud do Nizozemí potřebujete víza, předejte organizaciWP|ST nejpozději do l. čeřVén(e 2ot 5
seznam všech č|enů Vašeho Úmu sejmény'

U všech č|enů de|egace uvedte:,iméno, přÚmení, datum narozenL čís|o pasu, datum Vydánía datum
konce olatnosti oasu.

Nizozemská Vyslanectví mají Ve|mi přísné požadavky na vízovou agendu a ne|ze dostatečně
zdůraznitjak dŮ|ežitéje, aby by|a žádost o Vízum podána Vča5. Více infoÍmací o postupu získání víza
najdete na našem Webu WWw.Wpist.nI

V květnu 2015 vám zaš|eme da|šÍ infoÍmace a novinky týkající se turnaje.

Těšíme se na Vás V Nizozemsku v řinu 2015.

Dů|ežité: organizátoři nenesou odpovědnostza škody na majetku čizdÍaví během tUrnaje či
Vyp|ýVající z turnaje. |.]častníte 5e na v|astní riziko. Dá|e každému účastníkovi dopoÍuču,|eme uzavřít
předem dostatečné 2dravotní anebo cestovní pojištění.

5 oozdravem,

)hntlFl,qols
Viceprežident'
světov}' po|icejníturnaj V ha|ovém fotba|u

Více informací fotografií a Videí najdete na našem Webu WWW.wpist'nI


