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Tel: 0031-653-333083
Fax : 0049-2874-9017765
Site web: www.mallorca-tournament.com
Adresă Facebook: http://facebook.mallorca-tournament.com
E-mail: info@mallorca-tournament.com

Broșură digitală: 
Disponibilă în limbile engleză, spaniolă, germană, italiană, olandeză și franceză.
Accesați: http://booklet.mallorca-tournament.com
Disponibilă în limbile chineză, engleză, portugheză, rusă, japoneză și arabă.
Accesați http://booklet2.mallorca-tournament.com

Dragi colegi,

Ne face o deosebită plăcere să vă transmitem informațiile despre cea de-a 11 ediție a competiției de 
fotbal de la Mallorca.

Competiția de la Mallorca este organizată de Mallorca Football Events, un organizator cu amplă 
experiență cu sprijinul municipalității Calvia și al Consiliului de Turism din Mallorca. Este o mare onoare 
să adresăm echipei dumneavoastră de fotbal invitația de a participa la competiția de fotbal de la 
Mallorca, ediția 2022.

Competiția de la Mallorca se va desfășura de joi până luni, în perioada 12-16 mai 2022 inclusiv, în 
populara și agreabila stațiune Santa Ponsa.

Aveți posibilitatea de a face rezervare pentru câteva zile suplimentare, înainte și după competiție, astfel 
că, în cazul în care doriți să vă prelungiți șederea, vă rugăm să ne anunțați de îndată ce ați stabilit 
perioada în care doriți să călătoriți.

Mallorca este locul în care jocul de fotbal înseamnă distracție, această insulă cosmopolită are multe de 
oferit și acum aveți prilejul de a combina vacanța cu un eveniment fotbalistic în care joacă echipe de 
câte cinci. Având posibilitatea de a alege dintr-o gamă fantastică de hoteluri și apartamente, cu facilități 
sportive chiar în vecinătate, dumneavoastră împreună cu echipa dumneavoastră veți petrece 4 nopți/5 
zile de neuitat.
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Familia, prietenii și colegii sunt bineveniți să asiste și să vă susțină echipa sau doar pentru a se bucura de câteva zile de vacanță! 
Oricine dorește să își aducă familia, partenerii sau prietenii poate bene�cia de aceleași tarife ca și restul echipei, inclusiv taxele de 
transfer la aeroport și orice alte reduceri speciale pentru excursiile plani�cate.

Vă rugăm doar să ne anunțați pe cine intenționați să aduceți și lăsați rezolvarea formalităților pe seama noastră.

Vreți să veniți fără echipa de fotbal? Nicio problemă!!!

Competiția

Veți disputa toate meciurile într-o perioadă atent programată. Fiecare echipă va avea la dispoziție o zi sau 
două pentru a-i permite să se bucure de timp liber și să exploreze această insulă fantastică; la cerere sunt 
disponibile câteva excursii special selectate. Competiția va avea loc pe 5 terenuri în aer liber la complexul 
sportiv Santa Ponsa, din Santa Ponsa. Echipele vor juca cinci contra cinci.

Sunt programate următoarele categorii competiționale:

• Competiția masculină
• Competiția feminină 
• Competiția masculină 35+
• Competiția masculină 45+ 

• Terenurile sunt acoperite cu iarbă arti�cială.  
• Din acest motiv vă rugăm să folosiți întotdeauna numai ghete de futsal sau ghete speciale Astro turf. 
• Partidele se dispută cu balon mărimea nr. 4. 
• Golurile înscrise au formatul golurilor de futsal/handbal. 
• Sunt obligatorii apărătorile pentru gambe, pentru a evita orice rănire serioasă. 
• Competiția se dispută pe o perioadă de trei zile. Va trebui să jucați vineri și sâmbătă sau sâmbătă și duminică.
• Duminică sunt programate rundele eliminatorii și �nalele.

Cine poate participa?

O�țeri de poliție, pompieri, o�țeri din cadrul serviciilor vamale, personal militar, personal al 
Ministerului de interne, personal din administrația de stat, din provincii sau municipalități, personal 
din cadrul diverselor ministere și invitați speciali ai organizatorilor.

Termen de înregistrare!

31 martie 2022. Dacă doriți să vă înregistrați după 
această dată, vă rugăm să contactați organizatorii. 

Taxa de admitere în competiție

175 € per echipă
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Hoteluri și apartamente

Prețuri pachete 

Hotelurile și apartamentele, descrierea acestora și toate tarifele pentru hoteluri și apartamente pot � găsite pe 
site-ul www.mallorca-tournament.com.

Pentru faza competițională, există o gamă variată de posibilități de cazare pentru toate tipurile de buget. Hotelurile 
și apartamentele au fost selectate atent. Hotelurile sunt de 3 stele sau 4 stele, cu facilități moderne, camere confor-
tabile, aer condiționat, o gamă largă de meniuri de bufet pentru a satisface toate gusturile, posibilități de distracție 
în timpul zilei și seara, cu personal primitor. Hotelurile din Santa Ponsa sunt situate în vecinătatea complexului 
sportiv și la distanță de numai 150 de metri de plajă. Există terenuri de fotbal în vecinătatea hotelului, unde vă 
puteți antrena fără plată.

Este disponibilă o selecție specială de apartamente (cu autogospodărire, clasi�care o�cială 2/3 stele) și acestea sunt 
toate situate în preajma complexului sportiv și lângă plajele curate și sigure din Santa Ponsa.
 

Prețul include
• Cazare 4 nopți într-un hotel de 3* sau 4* 
• Sau cazare 4 nopți într-un apartament de 2/3 stele cu autogospodărire
• Bufet cald și rece la micul dejun (numai pentru hotel) 
• Masa de seară include vin sau apă (numai pentru hotel - cu excepția Hotelul Playas del Rey) 
• Băutura de bun venit (numai pentru hotel) 
• Trofeul pentru �ecare echipă participantă 
• Brățări pentru participanți 
• Ceremonia de deschidere și de închidere 
• Petreceri de sărbătorire 
• Transfer la aeroport, în mijloace de transport cu aer condiționat 
• Asistență oferită de Viajes Adramar în stațiune. 

Modalitățile de rezervare a hotelului/apartamentului și metodele de plată pot � găsite în formularul de cerere!!!

Prețurile pentru perioada competițională de 4 nopți/5 zile

Începând de la 209 € pentru hotel de 3 stele.
Începând de la 233 € pentru hotel de 4 stele.
Începând de la 250 € pentru hotel de 4 stele superior.
Prețurile sunt de persoană și se consideră că 2 persoane împart o cameră.

Începând de la 112 € pentru un apartament.
Prețurile sunt de persoană și se consideră că 5 persoane împart un apartament.

Prețurile și tarifele integrale sunt disponibile pe site-ul o�cial și se găsesc de asemenea în anexa cu 
prețuri atașată la această invitație. Zborurile nu sunt incluse!!

Totodată se pot face rezervări de cazare pentru zile suplimentare, înainte sau după eveniment. Vă 
rugăm să solicitați detalii.

Pentru ca echipa dumneavoastră să poată participa, trebuie rezervat întreg pachetul, inclusiv 
cazarea la hotel și transferurile la aeroport.

Vă rugăm ca în formularul de cerere să bifați prima, a doua și a treia dumneavoastră opțiune. Vom încerca să vă 
repartizăm echipa la hotelul sau apartamentul pentru care ați optat. Dacă hotelul/apartamentul ales nu este disponibil 
în perioada respectivă, Viajes Adramar vă va consilia cu privire la hotelul/apartamentul disponibil. Vă recomandăm să 
faceți rezervări cât mai curând posibil pentru a evita să �ți dezamăgiți. Locurile sunt limitate.

Taxa turistică nu este inclusă și poate � 
a�ată din anexa cu prețuri de pe site-ul 
nostru. Participanții trebuie să achite 
această taxă la sosirea la hotel sau 
apartament. 

Double Room
€ 250 p.p.

Hotel incl. breakfast & dinner
whole periodsuperior

Apartments
€ 112 p.p.

whole period

Double Room
€ 209 p.p.

Hotel incl. breakfast & dinner
whole period

Double Room
€ 233 p.p.

Hotel incl. breakfast & dinner
whole period



You are welcome !!! 
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Transport

Rezervări

Transferul la aeroport către și de la hotelul unde ați fost cazat este inclus în preț. Acesta include și toate 
zilele rezervate suplimentar pentru echipe sau familii.

Costurile de zbor pot � mai mici dacă faceți rezervarea cu câteva zile înainte sau după datele de concurs 
selectate.

Dacă echipa dumneavoastră dorește să participe la cea de-a 11-a ediție a Competiției de la Mallorca, formularul dumneavoastră de 
cerere și toate plățile trebuie să ajungă la noi până la data de 31 martie 2022. Cei înregistrați mai întâi au prioritate. Vă puteți transmite 
solicitarea de înregistrare prin fax sau e-mail.  info@mallorca-tournament.com

Locurile sunt limitate, așa că vă rugăm să efectuați plata cu promptitudine, pentru a avea locul asigurat!

Viză

Dacă aveți nevoie de viză pentru Spania, asigurați-vă că lista cu toți membrii delegației dumneavoastră ajunge la organizatorul 
competiției până la 1 martie 2022. Lista trebuie să includă toți membrii delegației, numele de familie și prenumele, data 
nașterii, numerele de pașaport, data emiterii și expirării pașapoartelor!! Procedurile de acordare a vizei la ambasadele spaniole 
sunt foarte stricte!! Depuneți la timp cererea pentru viză!

Nu ne asumăm răspunderea pentru faptul că cererea vreunei echipe nu a fost procesată la timp din cauză că a fost 
înregistrată cu întârziere.

Important:
Organizatorul nu poate � considerat răspunzător pentru pagubele sau vătămările cauzate în timpul acestei competiții 
sau survenite ca rezultat al participării la această competiție. Participanții se alătură competiției pe propriul risc. 
Recomandăm tuturor echipelor să încheie o asigurare de călătorie adecvată, care să acopere eventualele îngrijiri 
medicale pentru sejurul în Mallorca.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul nostru www.mallorca-tournament.com, unde puteți consulta o 
broșură detaliată; alternativ, o puteți solicita foarte ușor prin transmiterea unui e-mail la 
info@mallorca-tournament.com

Așteptăm cu plăcere să vă înregistrați și să vă întâmpinăm la cea de-a 11-a ediție a Competiției de la Mallorca.

Organizatorii

Harry Engels


