Mamy wielki zaszczyt zaprosić Wasz klub do wzięcia udziału w II Edycji
Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Wisła Płock Youth Cup 2017, który
zostanie rozegrany w dniach 25 – 27.08.2017r. na obiektach piłkarskich, przy
ulicy Łukasiewicza 34 w Płocku. Rywalizacja sportowa odbędzie się w dwóch
kategoriach wiekowych: 2005 (drużyny dziewięcioosobowe) i 2006 (drużyny
dziewięcioosobowe). Przewidujemy przyjęcie zgłoszeń 12 drużyn w każdym
roczniku.
Cena dotyczy udziału maksymalnie 18 osób (16 zawodników i 2 opiekunów) i
obejmuje:
- zakwaterowanie w internatach szkolnych lub ośrodkach wypoczynkowycho
dobrym standardzie (2 noclegi),
całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad,
kolacja); pierwsze świadczenie – kolacja w dniu 25.08.2017, ostatnie – obiad w
dniu wyjazdu 27.08.2017;
- udział w turnieju piłki nożnej zorganizowanym na najwyższym poziomie:
profesjonalna obsługa techniczna, sędziowska, spikerska, medyczna; gwarancja
rozegrania minimum 6 spotkań 2 x 20 minut;
- woda do picia dla wszystkich uczestników turnieju;
- puchary i pamiątkowe medale dla wszystkich, nagrody rzeczowe dla trzech
pierwszych zespołów w każdej kategorii wiekowej, nagrody rzeczowe
indywidualne dla najlepszych zawodników; nagrody rzeczowe dla trenerów;
- dodatkowe atrakcje dla wszystkich uczestników turnieju: udział w imprezie
integracyjnej, możliwość korzystania z pływalni miejskich po uzgodnieniu
godzin z organizatorami, wycieczka do Ogrodu Zoologicznego, zwiedzenie
stadionu Wisły Płock;
- udostępnienie boisk do przeprowadzenia treningów lub zorganizowania
dodatkowych meczów sparingowych.
Potwierdzeniem udziału w imprezie jest wpłata zaliczki w wysokości 500 zł do
dnia 31 maja 2017r. na podane konto: Stowarzyszenie Sportu Młodzieżowego
Wisła Płock, ul. Łukasiewicza 34, 09-400 Płock, numer konta: 79 1020 3974
0000 5202 0242 1550.
Dodatkowych informacji o turnieju udzielamy pod numerem telefonu:
Tomasz Śmiechowski – 663347976, Marcin Lig – 798865303.
Strona internetowa SSM Wisła Płock: ssm.wisla.plock.pl. i strona turnieju w
przygotowaniu.

Stowarzyszenie Sportu Młodzieżowego WISŁA PŁOCK z siedzibą w Płocku
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