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Zapraszamy reprezentację piłkarską Państwa firmy do udziału w kolejnej edycji 

turnieju. Jak co roku spotykamy się by wyłonić najlepszą drużynę naszej branży, a 

także wspólnie się pobawić oraz nawiązać lub umocnić kontakty w środowisku. 

 

Łączymy rywalizację drużyn reprezentujących firmy zrzeszone w Izbie Gospodarczej 

Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Polskiej Izbie Konstrukcji Stalowych.  

 

MIEJSCE  TURNIEJU: 

Hala Piłkarska – ul. Ks. Bolesława 1/3, 01-452 Warszawa  

 

TERMIN: 

Sobota 27 maj 2017, start godz. 10:00  

 

KOSZT  UCZESTNICTWA: 

2700 zł netto + 23% VAT/ drużyna *niżej szczegóły organizacyjne  
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WARUNKI GRY: 

-  turniej odbywa się na boiskach Hali Piłkarskiej o wymiarach 42 na 24 m. Boiska 

wyposażone są w nawierzchnię ze sztucznej trawy, bramki (5 na 2 m), ławki 

rezerwowych oraz elektroniczne tablice wyników. Dodatkowo uczestnicy imprezy 

mogą korzystać z pozostałej infrastruktury obiektu: zaplecze szatniowo sanitarne, 

trybuny dla 450 widzów, restauracja, parking. 

-  drużyny sześcioosobowe, ewentualnie rezerwowi. 

-  czas gry oraz schemat rozgrywek zależny od ilości uczestników, najprawdopodobniej 

dwie fazy pucharowa i grupowa. 

 

ORGANIZATOR  ZAPEWNIA: 

- dostęp do całej infrastruktury obiektu Hala Piłkarska 

- biuro turnieju, profesjonalną organizację rozgrywek i informacji 

- możliwość reklamy firmy (powierzchnia obiektu, strony internetowe) 

- obsługę sędziowską 

- sprzęt nagłaśniający 

- komentatora rozgrywek 

- opiekę lekarską, ubezpieczenie zawodników w zakresie NNW 

- wodę i napoje izotoniczne 

- puchary, pamiątki, nagrody rzeczowe 

- relację fotograficzną 

- wspólna biesiadę przy potrawach z grilla i złocistym napoju. 

 

ZGŁOSZENIA: 

Drużyny zgłaszamy poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie jej skanu 

do dnia 22 maja 2017, na jeden ze wskazanych adresów: 

 

- biuro Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska 

   Monika Silva, m.silva@igeos.pl, 22 621 65 72 

 

- biuro Hali Piłkarskiej  

   Paweł Leszczyński, pawel@halapilkarska.pl, tel. 603 353 400 

 

 

- biuro Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych  

   Bartłomiej Podobas, bartlomiej.podobas.piks@wp.pl, 22 654 38 59   
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