OFERTA

ZAGRAJ Z NAMI!
Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Letniej Ligi
Bemowskiej! Rozgrywek piłkarskich szóstek w środku wakacji!
Wakacyjne weekendy to czas przeznaczony na wyjazdy, grillowanie i inne atrakcje, dlatego nasze rozgrywki to
propozycja dla tych, którzy nie mają dość gry i chcieliby się nieco rozruszać w letnie wieczory oraz utrzymać
formę do jesieni!
Letnia Liga Bemowska rusza na samym początku lipca i potrwa do początku września. To znakomita jakość w
wyjątkowo przystępnej cenie.
Rozgrywki odbywać się będą na doskonałej jakości obiekcie przy ul Ob. Tobruku 11, na boisku OSiR Bemowo.
Mecze odbywać się będą raz w tygodniu (poniedziałki, wtorki, środy i czwartki) od 19:00 do 22:00 i trwać
będą 2 x 20 minut.
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OFERUJEMY
• minimum 9 meczów emocjonujących rozgrywek w blasku jupiterów
• doskonałej jakości boiska z najwyższej jakości sztuczną trawą

• klasyfikacje najlepszych strzelców, asystentów, bramkarzy, obrońców oraz
zawodników każdej ligi

• profesjonalną obsługę sędziowską i techniczną w trakcie spotkań

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

• najlepszy na rynku, profesjonalny serwis internetowy z pełnymi statystykami
oraz rozbudowanymi relacjami ze wszystkich meczów

• nagrody rzeczowe dla najlepszych drużyn i zwycięzców klasyfikacji indywidualnych

• podsumowania i zapowiedzi każdej kolejki
• możliwość obstawiania meczów ligowych w zakładach bukmacherskich BETFAN
• aktywny fanpage na Facebooku z informacjami, konkursami i ciekawostkami
• relacje video z większości spotkań
• stały kontakt z organizatorem

• terminarz na całą rundę dostosowany w miarę możliwości do potrzeb drużyn
• uroczyste zakończenie sezonu w jednym z warszawskich lokali
• wodę dla uczestników
• rabaty na usługi i zakupy u partnerów Ligi Bemowskiej
• miłą atmosferę

• możliwość bezpłatnej reklamy na naszej stronie (opis firmy, logo oraz link do
strony)
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LATO 2022

OBROŃCÓW TOBRUKU 11

6 VS 6
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+48 661 536 685

PON., WT., ŚR., CZW.

2 X 20 MIN

CENA

1599 ZŁ

cena netto
do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT
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KONTAKT
Zgłoszenia zawierające nazwę drużyny, imię, nazwisko, adres mailowy i telefon kontaktowy
prosimy przesyłać na adres:

kontakt@ligabemowska.pl
W razie pytań lub wątpliwości zazwoń:
Michał Burzyński +48 661 536 685
Bartosz Borys +48 514 544 433
Znajdź nas na VEO: https://app.veo.co/clubs/sportliga/teams/liga-bemowska/

ligabemowska.pl

kontakt@ligabemowska.pl

facebook.com/
ligabemowska

+48 661 536 685

youtube.com/
ligabemowskatv

instagram.com/
ligabemowska
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WSPIERAJĄ NAS
SPONSOR TECHNICZNY

SPONSORZY

PARTNERZY
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