
KONTRAKT: PRAGUE GAMES - SPELARE & FÖRÄLDRAR 
 

 
 
Förberedelser inför Prague Games 
Att åka på cup innebär förberedelser och träning. Vi kommer träna två gånger per vecka inför Prag fram till avresa 
samt spela x-antal träningsmatcher. Så snart vi planerat in alla träningar och ev. träningsmatcher kommer dessa 
synas i vår kalender.  
 
Resa & boende  
Buss till Prag avgår från SWC måndag 11/7. Tid meddelas senare.  
 
Resan till Prag planeras av anlitat bussbolag med hänsyn till körtidsregler för chaufför.  
Frukost kommer intas någonstans i Tyskland alternativt i Tjeckien. Vi räknar vara framme strax efter lunch tisdag den 
12/7. 
 
I Prag bor spelare och ledare på Hotel Occidental Praha Five https://www.barcelo.com/en-gb/hotels/czech-
republic/prague/occidental-praha-five/ 
Buss hem från Prag avgår under lördag, tid beror på hur långt vi eller F05 går i turneringen. 
 
Frukost ingår på hotellet men övrig mat betalar var och en.  
 
På grund av omvärldsfaktorer som vi inte kan påverka såsom Covid-19 och det som händer i Ukraina, är det av vikt 
att var och en, både spelare och målsmän uppdaterar sig om aktuell status. Vi följer riktlinjer och regler utifrån UD 
och https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/tjeckien/ 

 
Att ta med  

• Matchutrustning till cup (klubbor, matchställ, glasögon, stor vattenflaska, osv). Kolla igenom matchstället så 
att ni inte saknar något. 

• Se också till så att ni har ombyte (underkläder osv) mellan samtliga matcher. Det är varmt och det kommer 
att vara svettigt.  

• Ev. mediciner, (huvudvärkstabletter, nässpray, halstabletter, voltarensalva, compeed etc.) 

• Vätskeersättning. 

• Pass. För att underlätta incheckning på hotellet får ni gärna meddela passnummer via anmälningsajten. 

• Försäkringskassans EU-kort  
 

Pengar till följande 
I Prag betalar var och en sin mat förutom frukost som ingår i hotellet.  
Räkna med pengar till mat för lunch och middag, vi har estimerat 350kr / dag för detta. 
Den lokala valutan är koruna och det är bra att ha med sig kontanter. Även VISA och Mastercard fungerar men 
inte överallt. Tänk på att i Prag är mycket turister och ofta stor trängsel vilket lockar ficktjuvar. Ha aldrig hela 
reskassan med er och skydda värdesaker.  
 
Utöver detta behövs följande: 

• Pengar till mat under bussresan till och från Prag. Till detta behövs EUR. 

• EURO till hotelldeposition kan förekomma. Gäller både spelare samt supportrar, vi ber att få återkomma 
med mer information om denna summa längre fram.  

 
 

Matcher 
I Prag kommer vi spela med ETT lag. Gruppspelet spelas onsdag 13/7 och torsdag 14/7 enligt spelschema på 
https://www.praguegames.cz/ 
Slutspelet börjar troligtvis på torsdag 14/7 och fortsätter sedan på fredagen.  
Alla spelare kommer få speltid, träningsflit från april till juli kommer premieras. 
Vid eventuellt avancemang kan matchning/coachning ske beroende på motstånd.  
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Förhållningsregler 
 

• Målsman är informerad om att resan sker under målsmans ansvar. 

• Säkerhetsbältet SKALL användas under bussresan. 

• Läggtider enligt avtalat från kväll till kväll. 

• ALLA samlingstider är SENASTE tid för ankomst! 
 

• INGEN får under NÅGRA omständigheter avvika från gruppen utan att meddela och be om 
lov. 

 

• Det får under inga som helst omständigheter förekomma tobak, alkohol eller droger under 
dygnen i Prag! 

 
Om en spelare inte följer förhållningsregler ovan, kontaktas målsman och vidare spel för spelaren i 
turneringen uteblir. Eventuell tidigarelagd hemresa sker på målsmans bekostnad. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Överenskommelse 
Jag som spelare och Jag som målsman accepterar och följer de instruktioner som ges av ledare och som finns i detta 
dokument. 
 
 
Varberg 2022 - ____-____ 
 
 
SPELARE: 
 
 
____________________________________________ / ______________________________________________  

Namnteckning           Namnförtydligande  

 
 

MÅLSMAN: 

 
____________________________________________ / ______________________________________________  

Namnteckning            Namnförtydligande  

MÅLSMAN: 

 
____________________________________________ / ______________________________________________  
Namnteckning            Namnförtydligande  

 
 
Kontaktuppgifter Ledare Warberg P06: 
Jonas Klavberg 0709-679140 
Jimmy Lindblom 0730-585905 
Mattias Otterdahl 0709-504234 

Johan Larsson 073-5078422 
Evelyn Klavberg 0734-167302 


