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kim jesteśmy?
Piłkarskimi pasjonatami, którzy kochają swoją pracę i wszystko co 

związane z piłką nożną. Doświadczenie związane z prowadzeniem 

jednych z największych w Polsce amatorskich rozgrywek piłki noż-

nej – Futbolowej Ligi Szóstek pozwoliło nam wypracować odpo-

wiedni model organizacji turniejów piłkarskich dla firm, grup 

znajomych, studentów jak również najmłodszych. 

Poprzez niespotykaną w amatorskich turniejach otoczkę 

zmagań piłkarskich, dostarczamy uczestnikom wiele po-

zytywnych emocji związanych z rywalizacją sportową 

w duchu fair-play, a także pozwalamy na dodatkową 

integrację. Wierzymy, że udział w naszych turniejach 

dostarczy zawodnikom Państwa drużyny wielu po-

zytywnych wrażeń będąc jednocześnie znakomi-

tym sposobem na spędzenie wolnego czasu.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą 

oraz do wzięcia udziału w turnieju.



Mistrzostwa Polski Fanklubów zagranicznych drużyn to turniej mający wyłonić w ramach 

jednodniowych rozgrywek  piłkarskich najlepszą drużynę w kraju. W Mistrzostwach 

Polski wezmą udział drużyny utworzone przez sympatyków swoich europejskich czy 

światowych klubów piłkarskich. Piłkarskie zmagania rozpoczną się w godzinach po-

rannych, a zakończą w godzinach popołudniowych. Rywalizacja toczyć się będzie 

równocześnie na dwóch sąsiednich boiskach typu orlik (ze sztuczną nawierzchnią). 

Mistrzostwa odbędą się w formule 6x6 (5 zawodników w polu + bramkarz). Na 

każdego reprezentanta będzie czekał ciepły posiłek, a najlepsi zawodnicy jak 

również drużyny zostaną odpowiednio uhonorowane pucharami, statuetka-

mi oraz medalami. Mecze będą nagrywane na video, a z całości wydarzenia 

przygotujemy relację fotograficzną oraz audiowizualną. 

Dodatkowo podczas Mistrzostw będzie okazja do sprawdzenia swoich

umiejętności technicznych w specjalnie przygotowanej na to wydarze-

nie strefie fun ze stołami do teqball oraz klatkami do gry 1x1. Mistrzo-

stwa Polski Fanklubów będą pierwszą edycją wydarzenia i mamy 

nadzieję, że ta formuła przyjmie się na piłkarskiej mapie Polski.

O turnieju



Wszystkie nasze turnieje odbywają się na obiekcie Centrum Sportu 

Parkowa – dawny stadion Korony Kraków przy ul. Parkowej 12a. 

Do dyspozycji mamy:

2 boiska 
z nawierzchnią sztuczną o wymiarach 50x30m

1 boisko 
z nawierzchnią sztuczną o wymiarach 19x26m

1 boisko 
z nawierzchnią naturalną o wymiarach 104x63m

3 klatki do gry w piłkę nożną 1x1

2 stoły do teqball

Dodatkowo nasz obiekt dysponuje zapleczem
szatniowo-sanitarnym, punktem 
gastronomicznym oraz wewnętrznym 
parkingiem na około 100 samochodów.

Gdzie gramy?



W ramach udziału w I Mistrzostwach Fanklubów zapewniamy:

Wpisowe 500,00 pln

sportową rywalizacje 
w turnieju piłkarskim

video ze wszystkich 
spotkań

profesjonalną 
obsługę wydarzenia

puchary
 i medale

fotorelację
z turnieju

STATUETKI DLA 
NAJLEPSZYCH ZAWODNIKÓW

interesujące
wywiady

CIEPŁY POSIŁEK 
ORAZ NAPOJE

materiał video 
podsumowujący turniej

piłkarska strefy fun
klatki do gry 1x1, stoły do teqbal,

Nasza oferta



Zgłoszenia do turnieju 
przyjmujemy do 31.08.2020 roku. 

Aby zgłosić zespół wystarczy wypełnić 

formularz rejestracyjny dostępny na stronie: 

http://bit.ly/Zgloszenie-do-FLS

Dane kontaktowe: 
Piotr Klimczak
piotr.klimczak@liga-fls.pl

+48 885 414 987

kontakt

zapisz się

http://bit.ly/Zgloszenie-do-FLS


Nasi partnerzy



 fb/FutbolowaLigaSzostek

www.liga-fls.pl

https://www.facebook.com/FootballFestivalCom/
http://www.football-festival.com

