
Dla Zwycięzcy :

II miejsce

2000 zł 
puchar
medale
komplety strojów 
piłkarskich 

puchar
medale
komplety 
dresów
piłkarskich

III miejsce
puchar
medale
komplety 
strojów
piłkarskich

Dla Wszystkich Uczestników 
pamiątkowe puchary, wysokiej 
jakości nagrody rzeczowe w postaci 
sprzętu sportowego Joma i Patrick 

STEEL CUP VI MISTRZOSTWA POLSKI
FIRM BRANŻY STALOWEJ, METALOWEJ 

I PRZEMYSŁU CIĘŻKIEGO
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ

TERMIN ZGŁOSZEŃ I WPŁAT
31.10.201718-19.11.2017 OPOLE
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PATRONAT HONOROWY PATRONAT MEDIALNY
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230 ZŁ  

Istnieje możliwość zakupu 
sprzętu sportowego (stroje 
piłkarskie, dresy, torby, itp.) 
renomowanych �rm PATRICK 
oraz JOMA, a także GECO, 
ZEUS w atrakcyjnych cenach. 
Dodatkowo, Firmy 
uczestniczące w naszych 
turniejach mogą liczyć na 
atrakcyjne rabaty.

Turnieje organizowane przez AP-SPORT są wyśmienitą 
okazją do zintegrowania swoich pracowników poprzez 
wspólną pracę zespołową. Rozgrywki gwarantują 
oderwanie się od codziennych zajęć.

Ze względu na doskonałą organizację nasze turnieje 
cieszą się dużym zainteresowaniem.

ZGŁOŚ SWOJĄ DRUŻYNĘ
JAK NAJSZYBCIEJ!

udział 12 osób 
opieka medyczna
wynajęcie obiektu 
ubezpieczenie
napoje
nagrody

możliwość wykupienia 
kolacji  integracyjnej

60 ZŁ  

sobota:  
  obiad
  kolacja integracyjna 
  nocleg
niedziela:  
  śniadanie 
  obiad

PAKIET

turniej 

turniej 

hotel

turniej hotel

udział 10 osób
opieka medyczna
wynajęcie obiektu
ubezpieczenie 
napoje
opieka hotelowa
nagrody

piątek:  
  kolacja, nocleg 
sobota:  
  śniadanie, obiad 
  kolacja 
integracyjna    
  nocleg
niedziela:  
  śniadanie, obiad

dodatkowy 
uczestnik

340 ZŁ  

dodatkowy 
uczestnik

udział 10 osób
opieka medyczna 
wynajęcie obiektu 
ubezpieczenie 
napoje
opieka hotelowa
nagrody

4500 ZŁ
całkowity

koszt 

2200 ZŁ
całkowity

koszt 

5600 ZŁ

całkowity
koszt 

Wybierz najlepszy dla siebie Pakiet:

POLECANY

DODATKOWO: 

1

PAKIET

3

PAKIET

2

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT-u

Jedyna taka jakość turniejów amatorskich 
organizowanych dla �rm w Polsce
Przyjedź, zagraj,  zobacz. przekonaj się!



możliwość wykupienia 
kolacji  integracyjnej

`

ZAWODY ZOSTANĄ ROZEGRANE NA HALI SPORTOWEJ
POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

HALA SPORTOWA PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL MERCURE MIASTO OPOLE



www.ap-sport.pl
turnieje@ap-sport.pl

tel. :  789 341 639
tel. :  690 950 593
tel. :  32 260 40 22

AP-SPORT S.C. Dąbrowa Górnicza

Sienkiewicza 4

NIP 629-241-62-29

Organizujemy imprezy integracyjne dla 
�rm w postaci turniejów piłkarskich 
rozgrywanych w różnych zakątkach 
Polski. Jako �rma sportowa, 
posiadamymy kilkuletnie doświadczenie, 
co przekłada się na jakość i 
profesjonalizm organizowanych przez 
nas eventów.

Dlaczego AP SPORT ?

Nasze turnieje rozgrywamy na nawierzchniach 
odpowiednio przygotowanych do rodzaju rozgrywek.
Zawody zawsze prowadzi profesjonalny spiker, o zdro-
wie zawodników dbają wykwali�kowani ratownicy 
medyczni, natomiast o poziom sędziowania dbają 
najlepsi arbitrzy, a obecność hostess na naszych 
turniejach jest dowodem na to, że w tym najpiękniej-
szym sporcie na świecie nie może zabraknąć również 
płci pięknej.

W naszych turniejach biorą udział m.in. następujące �rmy


