Tävlingsinformation
Datum: 4-7 juli, 2013, Eriksdalsbadet,
Stockholm.
Grenar: Fjärilsim, ryggsim, bröstsim,
frisim, medley.
Insim från kl. 08:00
Start kl. 09:00
Bana: Inomhus, 50 m bassäng.
Sanktionerad av Svenska Simförbundet.
Medaljer till placerade 1 - 3.
A: 17 år och äldre, födda 96 och
tidigare.
B: 15-16 år, födda 97 – 98
C: 13-14 år, födda 99 – 00
D: 11-12 år, födda 01 – 02
E: 10 år och yngre, födda 03 och
senare.
F: Lagkapp 13 år och tidigare, födda 00
och tidigare.
G: Lagkapp 12 år och yngre, födda 01
och senare.

Anmälan tom 23/6
Anmälningsavgift: 125kr per deltagare.
Startavgift: 50kr per individuell start.
Startavgift lag: 65kr per lag.

Anmälan öppen på
summergames.se!
Familjeturen går till Stockholm Summer Games!
Simtävlingar för barnen/ungdomarna, shopping för
mamma, sightseeing för mor och farföräldrar, plask
i simbassängen för de minsta och annat skoj!
Vi välkomnar givetvis deltagare från andra delar av
världen!

Anmäl dig via Octo
knappen på hemsidan
direkt!
Frågor om anmälan samt
support på Octo mailas till:
simning@stockholmgames.se

Lunch
Lunch serveras kl. 12.0014.00 varje dag.
Kostnad 68 kr/pers/dag.
Förboka via email till
gunnar.svensson@stockholmsgames.se.

Efteranmälan tom 30/6
Anmälningsavgift: 125kr per deltagare.
Startavgift: 90kr per individuell
tävlingsstart.
Startavgift lag: 105kr per lag.
Betalning sker efter tävlingen via
faktura. Fakturan skickas via mail av
Stockholm Games AB till klubbens
angivna mailadress.
Frågor
Frågor om anmälan och tävlingen:

simning@stockholmgames.se

Vandrarhem Zinkensdamm
Dusch/wc i korridor (Alt 1) Dusch/wc i rum (Alt 2).
I dubbelrum, betalas 385 kr per person (val 1) eller 475 kr person (val 2)
3-bäddsrum: 330 kr/person (val 1) eller 395 kr/person (val 2)
4-bädddsrum: 305 kr/person (val 1) eller 370 kr/person (val 2)
Frukost ingår. Lakan och handdukar kan hyras för 60 kr/25 kr.
Du kan också ta med egna.
Boka på +46 (0) 8 616 81 00, uppge kod: "Stockholm Summer Games".
Hotel Zinkensdamm
Singel rum 995 kr. Dubbelrum 1295 kr.
Frukost ingår.
Boka på +46 (0) 8 616 81 10, uppge kod: "Stockholm Summer Games".

Frågor om transfer, logi, aktiviteter,
utställare, lunch:
gunnar.svensson@stockholmgames.se,
mobil +46 (0) 70 796 13 97

www.summergames.se

Om evenemanget
Summer Games är en simtävling på Eriksdalsbadets inomhusarena. Utomhus finns olika utställare som skapar en
mötesplats för familjer, ungdomar, föreningslivet, organisationer och företag som erbjuder olika typer av fritidsaktiviteter.
Summer Games är ett årligt återkommande idrotts- och aktivitets-evenemang för sommarlediga ungdomar.
Huvudarrangör är Stockholm Games AB och är ett regionalt projekt i nära samarbete med Stockholms Idrottsförbund och
Stockholms Stad. Vill du komma i kontakt med Stockholm Games AB eller läsa mer om deras verksamhet besök
www.stockholmgames.se

