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Serdecznie zapraszamy do udziału w 12. edycji Halowej Ligi 
Bemowskiej! Sezon Zima 2021 rozpocznie się w niedzielę, 10 
stycznia i potrwa aż do połowy marca.

Rozgrywki odbędą się na doskonale Wam znanym boisku OSiR Bemowo przy ul. Obrońców Tobruku 11 pod 
balonem!

Halowa Liga Bemowska to najlepsza i największa liga szóstek na sztucznej trawie w okresie zimowym w 
Warszawie. W poprzednim sezonie o tej porze roku wystąpiło w naszych rozgrywkach 70 drużyn, a w tym roku 
planujemy powiększenie rozgrywek do 8 poziomów! 

ZAGRAJ Z NAMI!
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• co najmniej 9 meczów na nowoczesnym boisku z profesjonalną nawierzchnią, 
wygodnym parkingiem,  pełnym zapleczem oraz dogodną lokalizacją

• bardzo zróżnicowany poziom rozgrywek

• opiekę profesjonalnych sędziów oraz pełną obsługę techniczną

• doskonałej jakości piłki meczowe (najwyższe modele)

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

• tętniący życiem fanpage na Facebooku i profil na Instagramie oraz kanał na 
Youtube

• profesjonalny serwis foto i video z każdej kolejki

• wodę mineralną dla uczestników

• wejściówkę na turniej finałowy o Puchar Polski Extraliga.pl dla mistrza rozgrywek 
zimowych!

• klasyfikacje najlepszych strzelców, asystentów i bramkarzy ligi oraz wyróżnienia 
dla najlepszych obrońców i piłkarzy sezonu

• 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, m.in. możliwość zakupu 
sprzętu sportowego po preferencyjnych cenach

OFERUJEMY
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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 ponad 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 
ponad dekadę.

DLACZEGO MY?
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OSIR BEMOWO,  
UL. OBR. TOBRUKU 11

SZTUCZNA NAWIERZCHNIA 2 X 25 MIN

STYCZEŃ - MARZEC 2020
CENA

1999 ZŁ
CENA NETTO

SEZON ZIMA 2021
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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 lub wątpliwości zazwoń: Michał Burzyński +48 661 536 685

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

ligabemowska.pl facebook.com/
ligabemowska

youtube.com/
ligabemowskatv

instagram.com/
ligabemowska

KONTAKT
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SPONSOR TECHNICZNY

SPONSORZY

PARTNERZY

WSPIERAJĄ NAS


