
OFERTA



Po 10 latach tworzenia weekendowych rozgrywek 
szóstek i siódemek piłkarskich na najwyższym 
poziomie, przyszła kolej na dalszy rozwój.

Dlatego wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom chcemy 
zaproponować ligę w tygodniu wieczorami. 

Biznesowa Liga Bemowska odbywać się będzie na doskonałej jakości 
obiekcie przy ul. Obrońców Tobruku 11 w czwartki w godzinach  
19:30–22:30. 

Jak zwykle możemy zagwarantować wszystkie standardy znane 
Wam z prowadzonych przez nas rozgrywek weekendowych.
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Liga szóstek w czwartkowe wieczory



• co najmniej 9 meczów na nowoczesnym boisku z 
profesjonalną nawierzchnią, pełnym zapleczem oraz 
dogodną lokalizacją

• opiekę profesjonalnych sędziów oraz pełną obsługę 
techniczną

• nowoczesny, intuicyjny, najlepszy na rynku serwis 
internetowy z pełnymi statystykami, rozbudowanymi 
relacjami z meczów i podsumowaniem każdej kolejki

• tętniący życiem fanpage na Facebooku i kanał na Youtube

• profesjonalny serwis foto i video

• wodę mineralną dla uczestników

• klasyfikacje najlepszych strzelców, asystentów i bramkarzy 
ligi

• nagrody dla najlepszych drużyn i zwycięzców klasyfikacji 
indywidualnych w postaci pamiątkowych pucharów, 
statuetek i medali

• atrakcyjne nagrody rzeczowe dla najlepszych drużyn oraz 
zwycięzców klasyfikacji indywidualnych

• terminarz na całą rundę w miarę możliwości dostosowany 
do potrzeb drużyn

• uroczyste zakończenie sezonu w jednym z warszawskich 
lokali

• miłą atmosferę (bo Liga Bemowska to liga z 
niepowtarzalnym klimatem)

• rabaty na usługi i zakupy u partnerów Ligi Bemowskiej
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Nasza oferta



Od lat wyznaczamy kierunki, w którym 
podążają ligi piłkarskie w Warszawie.

Wiemy doskonale, jak zadbać o zadowolenie klienta, bo sami często 
nimi byliśmy.

Piłka nożna jest zarówno naszą pracą, jak i przede wszystkim naszą 
pasją. Przez ostatnie 10 lat zdobyliśmy doświadczenie w realizacji 
różnego rodzaju projektów sportowych i rekreacyjnych.

To właśnie miłość do piłki nożnej pozwala nam tworzyć w pełni 
profesjonalny projekt na najwyższym poziomie, który z wielką 
radością oraz satysfakcją oddajemy w Wasze ręce. Prosimy o 
zaufanie, którym obdarzacie nas już blisko od 10 lat.

Wyróżniają nas m.in:

• Najlepsze na rynku fotorelacje cenionego Pawła Maul Fotografia

• Nowoczesne relacje wideo nagrywane z 3 kamer jednocześnie 
przygotowane przez Wideorelacje.com

• Intuicyjny serwis internetowy oraz nowoczesne grafiki

Dlaczego my?
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OSiR Bemowo, ul. Obrońców Tobruku 11 

nawierzchnia sztuczna 6 vs 6 

kwiecień-czerwiec 2020 (czwartki) 

2 x 20 minut 
 

Cena: 3600 zł 
  (netto)

Sezon Wiosna 2020
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Zgłoszenia zawierające nazwę drużyny, imię, nazwisko, adres mailowy i 
telefon kontaktowy prosimy przesyłać na adres:

kontakt@ligabemowska.pl
W razie pytań, czy wątpliwości zadzwoń:  
Michał Burzyński +48 661 536 685

Zaproś znajome drużyny do gry u nas i zapytaj o rabat!

Sponsor techniczny 

Partnerzy 
OSiR Bemowo • Centrum Piłkarskie Bemowo 

Extraliga.pl • Dziecięca Liga Piłkarska 
Paweł Maul Fotografia • Dagmara Godleś Fotograf 

Wideorelacje • Swift Studio

Sponsorzy 

Kontakt
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