
 
 

Panda Cup infokirje 2 / 2020 

 

1. Panda Cup on tänä vuonna entistäkin hauskempi! (Varmista paikkanne 
turnausbileisiin) 

2. Turnausaikataulu 
3. Majoittuminen (hotelliyö erikoishintaan - kannattaa jäädä yöksi, vaikka tulisitte 

lähempääkin. Tarjous voimassa ensi viikon loppuun mennessä tehdyille varauksille) 
4. Ruokailut (varmista joukkueellesi ruokailu) 

 

 

1. PANDA CUP ON TÄNÄ VUONNA ENTISTÄKIN HAUSKEMPI! 

Kumppanimme Kauppakeskus Iso Omena ja Duudsonit Activity Park haluavat 
ilahduttaa turnausväkeä järjestämällä turnausbileet lauantaina klo 17-21. Voit varata liput 
bileisiin samassa yhteydessä lounastilauksen kanssa. Liput voimassa koko huhtikuun 
ti-to Duudson Activity Parkissa.: 

 https://forms.gle/Xo8iccD6M6CqhcVXA 

 

Ohjelmassa mm.  
° pääsiäisteemainen munajahti (klo 17 alkaen yksinomaan turnausvieraille) ja 
virpomavitsatyöpaja pienimmille futareille 
° ravintoloiden ja kauppojen erikoistarjouksia. Illan ruokailu mahdollista Duudson Activity 
Parkin Pirttihirmu ravintolassa sekä Iso Omenan M.E.A.T alueella. 
° bileet Duudsonit Activity Parkissa.  Aktiviteettipuisto on vapaassa yksityiskäytössämme 
klo 18-21 
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2. TURNAUSAIKATAULU 

° perjantai ottelut klo 16-20 
° lauantai  ottelut klo 9-20 

turnausbileet klo 17-21  
° sunnuntai  ottelut klo 9-18 
 
 
Alustava otteluaikataulu sarjoittain:  
 

Sarja  Kenttä  Alustava aikataulu 

2012 Enemmän 
pelanneet  Säästöpankki Areena  la klo 9-14 

2012 Vähemmän 
pelanneet  Säästöpankki Areena  la klo 12-18 

2011 Enemmän 
pelanneet  Säästöpankki Areena  su klo 9-14 

2011 Vähemmän 
pelanneet  Säästöpankki Areena  su klo 12-18 

2010 haaste  Matinkylä  su klo 9-14 

2010 harraste  Matinkylä  su klo 12-18 

2009 haaste 
pe Säästöpankki Areena, la 
Matinkylä 

pe klo 17-19 pk seudun 
joukkueet, la 10-15 loput 
pelit 

2009 harraste  Matinkylä  la klo 8:30-16 

2008 haaste  Matinkylä  su klo 9-14 

2008 harraste  Matinkylä  su klo 12-18 

2007 haaste/harraste  Matinkylä  la klo 16-20 

2005-06 haaste  Matinkylä/Opinmäki  pe klo 17-20, la 9-20 

2005-06 harraste  Matinkylä/Opinmäki  pe klo 17-20, la 9-20 

Naiset harraste  Kaitaa/Opinmäki  la klo 13-20 
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3. RUOKAILUT 

 

Saamme kiittää Duudson Activity Parkin Pirttihirmu-ravintolaa ruokailun järjestämisestä 
turnaukseen. Lounaat tarjoillaan Opinmäen ja Matinkylän pelikentillä. Tarjolla on 
lauantaina kanapastaa ja sunnuntaina makaronilaatikkoa.  

Buffalounaan hinta on 12 €/ henkilö, johon sisältyy myös 3 € arvoinen buffalipuke, 

 

Ilmoitathan ruokailujoiden määrän etukäteen:   https://forms.gle/Xo8iccD6M6CqhcVXA 

 

4. MAJOITTUMINEN 

Nyt on hyvä hetki varmistaa, että joukkueellenne löytyy hyvä majoitusratkaisu. 
Suosittelemme, että myös lähempää tulevat jäävät yöksi ja ottavat täyden ilon irti 
tapahtumasta! 
 
Yhteistyökumppanimme Sokos Hotels ja Radisson Blu ovat tehneet turnausvieraille 
erikoistarjouksen: 
 
hinnat alk. 70 € / huone 
 
Varausohje ja varauskoodi alla. 

  
Suosittelemme, että joukkueenjohtaja kartoittaa myös tukijoukon majoitustarpeet, jolloin 
kaikki pääsevät hyödyntämään edulliset ryhmähinnat. Hinnat edellyttävät ryhmävarausta 
(min. 11 henkilöä/ryhmä).  
 
Tarjoamme myös Sporttiklubietuja: 

● ryhmäetu majoituksesta (myös muilla sporttireissuilla, valtakunnallinen Sokos 
Hotellien ja Suomen Radisson Blu Hotellien verkosto käytettävissä): 16 maksavaa 
henkilöä, yksi yöpyy kahden hengen huoneessa veloituksetta. 
https://www.sokoshotels.fi/fi/ryhmat/sporttiklubi/sporttihinnasto   

● edulliset sporttiruokailuhinnat (hotellin ravintolan varaustilanteen salliessa), esim. 
Sokos Hotellien sporttibuffet 14,50 €/hlö (norm. 19,50 €/hlö), sportti-iltapala 8,90 
€/hlö, sporttiboxi (eväspaketti) 6,90 €/hlö, edellyttää ennakkotilausta, suositus 2 
vkoa ennen tuloa, kuitenkin viimeistään  4 arkipäivää ennen 

● S-ryhmän lahjakorttietu: palautamme 10 % joukkueen majoituslaskun (1 lasku) 
verollisesta loppusummasta S-ryhmän lahjakortteina. Lahjakortit käyvät 
maksuvälineenä S-ryhmän toimipaikoissa Suomessa. Pistäydy matkalla vaikka 
markettiin ja osta eväät tai käy ruokailemassa esim. ABC-asemalla. 
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● Yli 10 henkilön ryhmät saavat 10 %:n edun ryhmäruokailuista ABC-asemilla 
(edellyttää ryhmäruokailun varaamista  ennakkoon vähintään 2 h ennen 
saapumista) 

● Muut Sokos Hotellien yhteistyökumppaneiden edut. 

Lisätietoja eduista löydät täältä!  
Voit liittyä sporttiklubiin tästä 
 
Hotelli Huoneet / yö Huonehinta / yö  

 

Huonehintaan sisältyy runsas buffet-aamiainen, hotelliasukkaiden saunavuoro (ei koske 
Break Sokos Hotel Flamingoa ja Solo Sokos Hotel Tornia), langaton internetyhteys (Wi-Fi) 
ja alv. Pidätämme oikeuden ALV muutokseen.  

Huonehinnasta ei myönnetä kanta-asiakasetuja / bonusta. Hotellihuoneet ovat 
käytettävissänne tulopäivänä klo 15.00 alkaen lähtöpäivään klo 12.00 saakka.  

Voimassa 

Varaamattomat huoneet vapautuvat automaattisesti myyntiin 13.3.2020 klo 20.00.  

Varauksen vahvistaminen  

Kiintiöstä tehdyt huonevaraukset tulee vahvistaa luottokortilla varauksen yhteydessä. 
Ystävällisesti huomioittehan, että tietosuojasyistä luottokorttitietoja ei saa lähettää 
sähköpostitse.  

Maksutapa  

Jokainen majoittuja vastaa itse omista majoituskuluistaan. Maksutapana hyväksymme 
käteisen, pankkikortin tai luottokortin.  
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Henkilötietojen luovuttaminen  

Henkilötietolain mukaisesti kiintiöstä varanneiden henkilöiden tietojen luovutus 
kolmannelle osapuolelle voi tapahtua vain henkilön suostumuksen perusteella.  

Varaukset:  

Sokos Hotels Myyntipalvelu  

Puhelin: 020–1234 600 / yksittäiset huonevaraukset -> alle 11 henkeä Sähköposti: 
sokos.hotels@sok.fi  

Puhelin: 020–1234 600 / Ryhmämyynti -> yli 11 henkeä Sähköposti 
groups.helsinki@sok.fi  

Mainitkaa ystävällisesti kiintiötunnus PANDA20 varausta tehdessä. www.sokoshotels.fi – 
Varauskoodi netissä BPANDA2020  

 

Radisson Blu Keskusmyyntipalvelu  

Puhelin: 020–1234 700 / yksittäiset huonevaraukset -> alle 11 henkeä Sähköposti: 
reservations.finland@radissonblu.com  

Puhelin: 020–1234 600 / Ryhmämyynti -> yli 11 henkeä Sähköposti: 
groups.finland@radissonblu.com  

Mainitkaa ystävällisesti kiintiötunnus PANDA20 varausta tehdessä. 
www.radissonblu.com/fi – Etukoodi netissä PAND20  

Lämpimästi tervetuloa!   

 

 

 

 

Terveisin, 

Mikko Kumpulainen 

Mikko.kumpulainen@hoogee.fi  

Panda Cup 2020 turnausjohtaja  
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 WWW.PANDACUP.FI 

Twitter ja Instagram  #hgpandacup #stopsyrjaytyminen #kaveriturnaus 
#pelataankaverille #pandacup2020 
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