
POWER CUP 2013 Mikkelissä  6.-9. kesä-

kuuta 
 

Maailman suurin lasten ja nuorten lentopalloturnaus pelataan tänä vuonna Mikkelissä. Tapahtuman 

sisältö on entinen: Turnaus kokoaa yhteen maamme 7-22 -vuotiaat lentopalloilijat taustajoukkoi-

neen. Lentopalloliiton luoma perinne elää vahvana, sillä Mikkelin turnaus on jo 29. Power Cup-

tapahtuma. Outokummun Partio on nyt mukana 26. kertaa. 
 

Huomatkaa, että sekä passi-, että joukkuemaksut 

on porrastettu. Mitä aiemmin ilmoittaudumme, 

sitä enemmän säästämme rahaa!  
 

 

Kisapassinsa jokainen pelaaja maksaa itse. 

Joukkuemaksut maksaa seura. 

Kyytimaksua peritään 20 €/henkilö. (Samasta perheestä peritään kyytimaksu vain kerran.)  

 
Lentopallojaosto maksaa loput matkakulut, kisapassin yhdelle valmentajalle/joukkue, sekä joukkueiden 
osanottomaksut. (= 28.2. mennessä ilmoitettuna 79 € /joukkue, 5.4. mennessä 106 € /joukkue ja sen jälkeen 

peräti 158 €/joukkue, joten huomattavaa säästöä saadaan, kun selvitetään lähtijöiden määrä ajoissa.) 

 

Lisätietoja Power Cupista löydät osoitteesta: http://lentopalloliitto-fi.directo.fi/powercup/ 

 

KISAPASSIN SISÄLTÖ: 

Aamu- ja iltapalat, sekä kaksi lämmintä ateriaa päivässä 

Koulumajoitus (Oma patja, yms. tarvitaan mukaan.) 

Vakuutus, joka kattaa myös vapaa-ajan ja matkat 

Kisapaita ja kisapassipussi 

Sisäänpääsy avajaisiin ja kisabileisiin 

Lisäksi tapahtumapaikkakunnalla saa joistakin palveluista passi-etuisuuksia. 

 

 

ILMOITTAUTUMISTEN JA MAKSUJEN PORRASTUKSET: 

torstaihin 28. helmikuuta mennessä:  115 € + 20 € (kyyti)  = 135 € 

perjantaihin 5. huhtikuuta mennessä:   136 € + 20 €   = 156 € 

perjantaihin 3. toukokuuta mennessä:   167 € + 20 €   = 187 € 

 

ILMOITTAUTUMINEN ja MAKSAMINEN: 
- Noudata ilmoittautumis- ja maksuaikoja! 

- Passimaksulle voi tarvittaessa neuvotella lisäaikaa allekirjoittaneen kanssa. Tuolloin seura 

voi maksaa maksun määräajassa liitolle, vaikka pelaaja maksaisikin passinsa myöhemmin. 

 

- Tärkeintä on, että palautat ilmoittautumislomakkeen ajoissa omalle valmentajallesi! 

- Voit toimittaa lomakkeen myös allekirjoittaneelle osoitteeseen Kitiläntie 14. 

 

Pankkiyhteys (Mainitse maksaessasi kenen passista on kysymys): 

 Outokummun Partio 

 NORDEA   226818 – 3635 

 IBAN: FI75 2268 1800 0036 35 

 

Lisätietoja:  Jouko Huovinen  044-7559 291 (työ) tai 0500 – 555 065 (oma) 

                    jouko.huovinen@outokummunkaupunki.fi  

 

http://lentopalloliitto-fi.directo.fi/powercup/
mailto:jouko.huovinen@outokummunkaupunki.fi


 

 

HUOM! Ilmoittautumisesi on sitova! 
(Liitolle tilitettyjä passimaksuja ei palauteta kuin lääkärintodistusta vastaan.) 

 

ILMOITTAUTUMINEN 

MIKKELIN POWER CUPIIN 

6.-9.6.2013 
 

 

NIMI: ________________________________  JOUKKUE: ______________ 

 

 

 

KISAPAIDAN KOKO:  (Rengasta) 

 

XXS    XS      S      M     L       XL      XXL 
Ilmoitettuna lasten senttikokoina:  (= aikuisten kirjainkokoja) 

(128 cm) (140 cm) (152 cm) (164 cm)  

 

 

Kaikki ruoka Powerissa on vähälaktoosista. Merkitse alle muut ruokavalioasiat. 

 

MAHDOLLINEN RUOKAVALIO:     ___ Täysin laktoositon  

(Rastita)       ___ Täysin maidoton  

  ___ Gluteeniton 

  ___ Kasvisruoka 

  ___ Ei kalaa 

  ___ Ei kanaa 

        ___ Ei kananmunaa 

        ___ Ei sianlihaa 

            ___ Ei tomaattia 

        ___ Joku muu erityisruokavalio: MIKÄ? 

   ___________________________________________ 

   ___________________________________________ 

 

 

TERVEISIÄ VALMENTAJALLE/SEURALLE: _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________ _____________________________ 

         päiväys         huoltajan allekirjoitus 

 

 

 

     _____._____.2013 
    (Päivämäärä, jolloin lomake saapui seuralle. 

      Vastaanottaja merkitsee!) 

 


