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1. Miejsce i termin rozgrywania XXXIV MISTRZOSTW POLSKI GEODETÓW w TENISIE ZIEMNYM. 

Mistrzostwa zostaną rozegrane na kortach Olsztyńskiego Klubu Tenisowego "Jodłowa" w Olsztynie 
przy ul. Olimpijskiej 9A w dniach 31 sierpnia - 02 września 2017 r.  Ośrodek posiada 8 kortów 
ziemnych o nawierzchni "ceglanej", w tym 2 korty zadaszone. 
 

 
 

2. Sekretariat Mistrzostw. 

Sekretariat Mistrzostw czynny będzie w środę 30 sierpnia 2017 r. w godzinach 16.00 – 20.00, a od 
czwartku 31 sierpnia do soboty 02 września w godz. od 8.00 do 18.00 w domku klubowym na terenie 
Olsztyńskiego Klubu Tenisowego "Jodłowa" przy ul. Olimpijskiej 9A.  
 
3. Zakwaterowanie i parking. 

3A.   Przystań Warmia: 
Organizatorzy zarezerwowali 35 miejsc noclegowych w hotelu Przystań Warmia 
(www.przystanwarmia.pl) położonej przy ul. Żeglarskiej 6 w odległości zaledwie ok. 700 m od 
miejsca rozgrywania zawodów. Parking przed obiektem jest bezpłatny. 
Hotel dysponuje 13 pokojami, w tym: 
9 pokoi 2-osobowych 
1 pokój 3-osobowy 
1 pokój 4-osobowy  
2 pokoje 5-osobowe 
 
Są to wszystkie miejsca, jakimi dysponuje w/w obiekt, w związku z czym, w przypadku większej liczby 
chętnych, konieczne będzie zakwaterowanie w innym hotelu - o zakwaterowaniu w w/w obiekcie 
decydować będzie kolejność zgłoszeń. 
 
3B.  Hotelik "u Sąsiada": 
Dodatkowe 15 miejsc noclegowych dostępnych jest w hoteliku "u Sąsiada" (www.usasiada.olsztyn.pl) 
położonego przy ul. Dębowej 6, również w odległości ok. 750 m od kortów.  Parking przed obiektem 
jest bezpłatny. 
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Hotelik dysponuje 7 pokojami, w tym: 
6 pokoi 2-osobowych 
1 pokój 3-osobowy 
 
3C. Hotel "Yacht Club Tiffi" oraz Hotel "Przystań Hotel&Spa": 
Dla chętnych, we własnym zakresie, można wybrać hotele o wyższym standardzie: 
- Hotel "Yacht Club Tiffi", 5-gwiazdkowy, ul. Żeglarska 7, 650 m od kortów, (www.yachtclub.tiffi.com) 
- Hotel "Przystań Hotel&Spa", 4-gwiazdkowy, ul. Żeglarska 4, 900m od kortów, (www.hotelprzystan.com) 
 

 
 

4. Wyżywienie 

Śniadanie w cenie hotelu, integracyjny grill na terenie kortów oraz uroczysta kolacja pożegnalna w 
cenie wpisowego. Organizatorzy planują również wprowadzenie "obiadu dnia" dla chętnych w 
pobliskiej restauracji. Pozostałe posiłki we własnym zakresie. 

Najbliższa restauracja, w której odbędzie się również pożegnalny, uroczysty bankiet to Restauracja 
"LAGO" (www.facebook.com/restauracjaLAGO), przy ul. Olimpijskiej 3  (250 m od kortów)  

 

5. Uwagi. 

Organizatorzy proszą o wnoszenie uwag do programu i regulaminu Mistrzostw. 
Ewentualne modyfikacje dla osób, które zgłoszą swój udział, będą przesyłane na bieżąco drogą 
mailową. Ostateczną wersję programu i regulaminu a także najbardziej aktualne informacje 
organizacyjne w formie papierowej uczestnicy otrzymają w dniu przyjazdu.  
Mile widziane jest zgłaszanie drużyn, debli i mikstów, jeszcze przed rozpoczęciem Mistrzostw. Pozwoli 
to na zaoszczędzenie cennego czasu organizatorom i uczestnikom w trakcie trwania turnieju. 

 
Dodatkowe informacje o imprezie:  Paweł Dąbrowski, tel. 600 269 505; e-mail: geodezja@dabro.pl 


