WARSZAWSKA LIGA SZÓSTEK
WARSZAWSKA LIGA SZÓSTEK to elitarne rozgrywki szóstek piłkarskich
organizowane przez Stowarzyszenie BRZASK. Uczestnicząc w zmaganiach na
sztucznej trawie Twoja drużyna otrzymuje kompletny produkt, który nie
sprowadza się jedynie do gry w piłkę. To również aktywny profil mediów
społecznościowych, bogata oprawa medialna, dedykowany serwis internetowy
zawierający informacje, zdjęcia czy wyniki. Rozgrywki odbywają się na
najlepszych obiektach piłkarskich w Warszawie, jak np. przy ul. Remiszewskiej
czy Suwalskiej.
Gwarantujemy:
ź minimum 8 meczów 2x25 min.;
ź dogodne terminy - wszystkie mecze w weekend w godz.18-22, jeden mecz
tygodniowo;
ź grają tylko zespoły zbudowane z zawodników amatorskich więc poziom
rozgrywek jest wyrównany i dostosowany do nich;
ź miła i profesjonalna obsługa sędziowska oraz techniczna;
ź obsługę i dostęp do pełnych informacji także poza dniami meczowymi;
ź atrakcyjne nagrody (puchary, medale, nagrody rzeczowe);
ź napoje podczas rozgrywek;
ź ubezpieczenie NNW;
ź galę mistrzów na koniec sezonu.
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Obiekty WLS to:
ź boiska ze sztuczną trawą o wymiarach 60 x 30 m;
ź parkingi na 200 samochodów;
ź świetna lokalizacja i dogodny dojazd;
ź standard i wielkość boisk w czołówce obiektów warszawskich;
ź boiska posiadają renomowany certyfikat FIFA, gwarantujący wysoką jakość
podłoża.
Obiekty WLS – Liga Szóstek
Bródno - ul. Suwalska 13, Jordanek
Targówek - ul. Remiszewska 40
Praga Północ - ul. Szanajcy 11
Koszt udziału to 1800 PLN. Przy zgłoszeniu do końca 05.2017
rabat 50% - 900 PLN brutto.
Jeśli Wasza drużyna chce się wyjątkowo wyróżnić, oferujemy również
alternatywną formę zapisu, do której dołączamy 10 koszulek piłkarskich Freestyle
– spersonalizowanych, o projekcie bez ograniczeń. Taka forma zapisu to koszt
2990 PLN. Przy zgłoszeniu do końca 05.2017 rabat 40% - 1794 PLN brutto

Kontakt w sprawie zapisów do ligi pod numerami telefonu:
Janusz 669-644-644, Piotr 665-644-644, Przemek 781-144-144
lub mailowo na adres: poczta@ligaszostek.pl

781-144-144 / 721-144-144
poczta@ligaszostek.pl
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KARTA ZGŁOSZENIOWA
ZGŁOSZENIE
Ja niżej podpisany zgłaszam drużynę piłkarską do udziału
w rozgrywkach WLS – Liga Szóstek.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(Nazwa Drużyny)

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(Adres Zamieszkania Kapitana/Osoby zgłaszającej)

………………………………………………………………………………………………
(Pesel Kapitana / Osoby zgłaszającej)

(Seria i Numer Dowodu Osobistego)

………………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko kapitana)

(Adres e-mail kapitana)

(Numer kontaktowy kapitana)

WLS – LIGA SZÓSTEK
WLS – LIGA SZÓSTEK, oferta indywidualna

1800 PLN brutto
oferta indywidualna

Zgłaszający zobowiązany jest w szczególności do: 1) dokonania pełnej wpłaty za edycję w terminie 14 dni
od daty podpisanie niniejszego formularza zgłoszeniowego na podany w niniejszym zgłoszeniu numer
konta, chyba, że ustalono indywidualne warunki w formie aneksu do niniejszego zgłoszenia, 2)
dostarczenia listy uczestników zgłoszonej drużyny będącej aneksem do niniejszego zgłoszenia, 3)
zapoznania się i stosowania regulaminu rozgrywek. Zgłoszenie do rozgrywek stanowi podstawę do
wystawienia przez organizatora faktury VAT bez podpisu w pełnej wysokości za rozgrywki. Faktura VAT
zostanie wystawiona w ciągu 14 dni od daty wpłaty lub po zakończeniu rozgrywek. Do podanych cen netto
należy doliczyć podatek VAT w stosownej wysokości. Nie przystąpienie do rozgrywek, rezygnacja z nich
w trakcie nie zwalnia zgłaszającego od konieczności uregulowania należności za rozgrywki. W razie
opóźnienia w regulowaniu należności na rzecz Organizatora, przekraczającego 30 dni w stosunku do
ustalonych terminów, Organizator obciąży Zgłaszającego karą umowną w wysokości 500 zł (pięćset
złotych) netto. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej w imieniu firmy Telefon komórkowy zgłaszającego
Adres e – mail zgłaszającego Telefon / Fax zgłaszającego WYPEŁNIONĄ KARTĘ PROSIMY WYSŁAĆ
MAILEM: poczta@wls.com.pl NAZWA DRUŻYNY Oświadczam, że jestem osobą upoważnioną do
zgłoszenia drużyny do rozgrywek w imieniu firmy. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zasad
przystąpienia i udziału w rozgrywkach zawartymi w niniejszej karcie zgłoszeniowej (umowie) oraz
regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Zobowiązuję się do uregulowania należności za
rozgrywki. Upoważniam organizatora rozgrywek, Stowarzyszenie Brzask, do wystawiania faktur VAT bez
podpisu odbiorcy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Brzask w
celu informowania mnie o ofercie zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997
(Dz. U. 133 pozycja 833 wraz z późniejszymi zmianami)

Warunkiem dopuszczenia do udziału w rozgrywkach jest uregulowanie płatności przelewem
na konto: BZ WBK: 78 1090 1694 0000 0001 3254 8773

Ostatecznie do zapłaty …………………………………................……… PLN brutto
Słownie:

……………………………………………………………………………………….
(data i czytelny podpisy osoby zgłaszającą drużynę)

…………………………………………...…………………………………………
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