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Serdecznie zapraszamy do udziału w  trzeciej edycji Natural Cup – 
jedynego takiego turnieju z niepowtarzalnym klimatem rozgrywek na 
nawierzchni naturalnej.

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, zapraszamy do udziału w Natural Cup – turnieju na nawierzchni 
trawiastej. Zapraszamy wszystkie drużyny, które przez lata rywalizowały w naszych rozgrywkach na naturalnej 
trawie, jak i inne ekipy, które chciałby się sprawdzić w tych charakterystycznych warunkach. Może nie będzie 
równo, ale na pewno będzie się działo!

UL. KONARSKIEGO, 
OS. PRZYJAŹŃ

NAW. TRAWIASTA 
NATURALNA MECZE 1 X 25 MIN

11 WRZEŚNIA 2022 
NIEDZIELA CENA

400 ZŁ

ZAGRAJ Z NAMI!
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Kolejny raz wrócimy na klimatyczne boisko na Osiedlu „Przyjaźń”, gdzie 
przez wiele sezonów trwała rywalizacja w niezwykle emocjonującej lidze 
na nawierzchni naturalnej. 

Stadion na os. Przyjaźń to pełnowymiarowe boisko, dla potrzeb naszego turnieju podzielone na dwie części. 
Otoczone jest drzewami i drewnianymi domkami, co daje mu niespotykany jak na warszawskie realia klimat.

Zagramy na boisku z naturalną nawierzchnią, na świeżo przyciętej trawie – prawdziwa gratka dla zwolenników 
specyfiki gry na naturalnej murawie.

NASZ OBIEKT



NAGRODA GŁÓWNA 

komplet 12 personalizowanych strojów marki Keeza!
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• minimum 3 mecze 1x25 min na naturalnej murawie

• profesjonalną obsługę sędziowską i techniczną w trakcie spotkań

• profesjonalną fotorelację z rozgrywek

• wysokiej jakości relację video z turnieju

• profesjonalny serwis internetowy

• wodę dla wszystkich uczestników

• nagrody dla najlepszego zawodnika, strzelca i bramkarza turnieju

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

OFERUJEMY
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Dokładną formułę rozgrywek zaprezentujemy ok. tydzień przed startem turnieju, gdy wyklaruje nam się liczba 
zgłoszeń. Oprócz sportowej rywalizacji, możecie liczyć też na dodatkowe atrakcje w postaci grilla, a po turnieju 
zapraszamy do wspólnego świętowania!

Zgoszenia 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

ligabemowska.pl facebook.com/
ligabemowska

youtube.com/
ligabemowskatv

instagram.com/
ligabemowska

KONTAKT
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