WSTĘPNY PROGRAM XL MISTRZOSTW POLSKI ADWOKATÓW
W TENISIE ZIEMNYM LUBLIN 2018
30 maja 2018 roku (środa)
1. od godz. 15.00 przyjazd uczestników do hoteli
2. godz. 19.00 – przywitanie, rejestracja i weryfikacja uczestników gier w hotelu
Camapanile przy ul. Lubomelskiej 14, losowanie oraz publikacja planu gier.
31 maja 2018 roku (czwartek)
1. godz. 9.00 uroczyste otwarcie XL Mistrzostw Polski Adwokatów w Tenisie Ziemnym Lublin 2018 na kortach Lubelskiego Klubu Tenisowego Lublin, Al. Zygmuntowskie 4
2. godz. 9.30 – 19.00 gry turniejowe w poszczególnych kategoriach
3. ok. godz. 20.00 - Piknik grill. Standardami muzyki rockowej czterej muzycy
wprowadzą nas w dobry nastrój. Energetyczna zabawa przy grillu i piwie. Impreza odbędzie się w restauracji „7 Życzeń”.
1 czerwca 2018 roku (piątek)
1. godz. 9.00 dalszy ciąg gier turniejowych w poszczególnych kategoriach
2. godz. 20.00 uroczysta kolacja połączona z degustacją win oraz Wine Casino wciągająca gra w towarzystwie wina, pobudzająca wszystkie zmysły, pokazująca
jak wiele można czerpać radości z degustacji tego trunku. Dobry nastrój gwarantowany. Degustacja i zabawa zostanie przeprowadzana przez 2 sommelierów z
Willa Win. Standardami Jazzowymi wieczór umili duet instrumentalno-wokalny.
Impreza odbędzie się w IBB Grand Hotel ****, 20-002 Lublin, Krakowskie Przedmieście 56
2 czerwca 2018 roku (sobota)
1. godz. 9.00 – 18.00 półfinały i finały gier turniejowych
2. godz. 20.00 – uroczyste wręczenie pucharów, medali i nagród. Zakończenie Mistrzostw. Noc Kultury.
W sobotę, w godzinach wieczornych i nocnych, zachęcamy uczestników do udania się
„w miasto” na Noc Kultury, cykliczną imprezę kulturalną, podczas której twórcy sztuk
wizualnych, teatru, tańca, muzyki, filmu, itp. zaprezentują się, na różnych scenach i występach plenerowych. Szczegółowy program imprezy zostanie niebawem opublikowany
na stronie internetowej nockultury.pl, a już teraz można zapoznać się z galerią zdjęć z
poprzednich edycji. Zachęcamy do skorzystania z tej wyjątkowej okazji spędzenia nocy
w niezwykle kulturalnej atmosferze.
3 czerwca 2018 roku (niedziela)
do godz. 11.00 wyjazd uczestników
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zaskoczenia uczestników szeregiem niespodzianek i atrakcji, a także zmiany programu.

