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STOWARZYSZENIE
K r z ew i e n i a S p or tu , T u r y s ty k i i K u l tu r y
„KOLEJARZ”

Lubisz grać w piłkę na plaży?
To jest oferta skierowana do Ciebie… Gra w piłkę to nie tylko ruch, ale śmiech i zabawa, a
to oznacza relaks, zadowolenie, radość.

Proponujemy zatem Turniej Piłki plażowej – ta bardzo popularna gra… zdeterminowana
przez podłoże – PIASEK, stwarza dodatkowe utrudnienia dla graczy i więcej zabawy.
Do tego turniej piłki plażowej nie musi odbywać się nad morzem!

Jak zawsze, celem zawodów organizowanych przez SKSTiK Kolejarz jest promocja

zdrowego trybu życia, więc jeśli dbasz o zdrowie, chcesz się dobrze bawić wśród przyjaciół to
zapraszamy na I Turniej Kolejarzy w Piłce Plażowej.

Tak więc I Turniej Kolejarzy w Piłce plażowej odbędzie się w dniach ….

Jeżeli jesteście zainteresowani gwarantujemy włączenie Turnieju do Kalendarza

Imprez Sportowych SKSTiK „Kolejarz” pod nazwą „Turniej Kolejarzy w Piłce plażowej”

Wybór boiska, na którym odbędą się zawody, odbędzie się po zgłoszeniu co najmniej
30 zawodników do dnia 31 maja 2020r.
Informacji dotyczącej organizacji zawodów udziela kol. Ryszard Frańczuk tel. 692 248 888.

Zapewniamy:





zakwaterowanie i wyżywienie
profesjonalną obsługę sędziowską
opiekę medyczną




zabezpieczenie nagłośnienia i spikera
zorganizowanie podium dla ceremonii wręczenia nagród.
Zaproście również swoich przyjaciół.

Gwarantujemy :

Opłaty startowe na pokrycie kosztów organizacji i nagród na dotychczasowych zasadach stosowanych
przez SKSTiK „Kolejarz”, będą podane w osobnym komunikacie. W zależności od złożonych deklaracji osób
chętnych do uczestnictwa w zawodach ustalimy, liczbę kategorii wiekowych .
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