Information Företagscup innebandy 2019
Klicka för att komma till anmälningssidan
DAGAR OCH TIDER:

Fredag 15/3 klockan 13:00 – 16:30. Anmälan är bindande med 14 dagars ångerrätt från det
att anmälan är gjord.

KOSTNAD:

4000 kr per lag. Inkluderar alla matcher, domarkostnader, priser, frukt och snacks. Dessutom
kan ni följa resultat och tabell i er mobil genom vårt webbaserade spelschema.

SPELPLATS:

Liljeholmshallarna, Mejerivägen 4. Korpen Stockholm tillämpar självklart Stockholm Stads
regler som innebär ingen alkoholförtäring i hallen.

ANTAL SPELARE:

Spelformen är 3 vs 3 utan målvakt (fritt antal avbytare) och vi ser gärna mixade lag.

KLÄDSEL:

Tröjorna ska ha samma färg (inget krav på nummer på tröjorna). Om två lag möter varandra
och har samma färg på tröjorna finns det västar att låna.

LAGUPPSTÄLLNING:

Lag som inte deltar i Korpen Stockholms seriespel ska maila in en spelarförteckning med
namn samt mailadress för respektive spelare. Detta för att försäkringen ska gälla.
Spelarförteckningarna mailas till halsa@korpenstockholm.se

TÄVLINGSREGLER:

Korpen Stockholms tävlingsregler för innebandy gäller. Fairplay gäller såklart!
Undantagen från reglerna är nedanstående:
# Speltiden anpassas efter antal anmälda lag
# 1:an i varje grupp går vidare till final
# Vid oavgjort i finalen blir det straffar (tre per lag eller tills avgörande sker)

SMYCKEN:

Man får inte spela med örhängen, halsband eller andra smycken.

BOLLAR:

Matchbollar står Korpen Stockholm för och bollarna är från vår sponsor Intersport.

ALKOHOL:

Absolut ingen alkohol är tillåten i hallen – Viktigt att respektera!

STÄDNING:

Vänligen plocka upp skräp, flaskor och burkar efter er och håll hallen ren.

FOTOGRAFERING:

Vi kommer fota under cupen.
I linje med GDPR har de personer som är med på bilderna rättigheter, vi vill därför
informera redan nu om att bilderna, kan komma att användas för att informera om
verksamheten på Korpens webbplats samt sociala medier och att de har möjlighet att invända
mot detta.
Önskar ni inte synas i dessa sammanhang, eller har frågor kontakta oss på mail
halsa@korpenstockholm.se.

SOCIALA MEDIER:

När ni lägger upp bilder på Instagram och Twitter under cupen, använd gärna
#korpenstockholm och @korpenstockholm så hjälper vi till att sprida dem i våra kanaler.

KONTAKT:

halsa@korpenstockholm.se eller 08-699 63 80

