FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
WYBIERZ USŁUGĘ
ELIT LIGA – 1 sezon
Zawiera:

3700 PLN

netto

5400 PLN

netto

Nagrody:

 3 miesiące gry
 11 meczów
 obsługa meczowa
 bogata oprawa multimedialna
 woda dla zawodników
 NNW
 konkursy z nagrodami

I m. - puchar|10 medali|1000 PLN
II m. - puchar|10 medali|800 PLN
III m. - puchar|10 medali|600 PLN

ELIT LIGA – 1 sezon + sprzęt sportowy
Zawiera:
 3 miesiące gry
 11 meczów
 obsługa meczowa
 bogata oprawa multimedialna
 woda dla zawodników
 NNW
 konkursy z nagrodami

Nagrody:

Stroje Piłkarskie

I m. - puchar|10 medali|1000 PLN
II m. - puchar|10 medali|800 PLN
III m. - puchar|10 medali|600 PLN

 10 kompletów NIKE dla graczy z pola:
 koszulka z nadrukiem
 spodenki
 getry
 1 komplet NIKE dla bramkarza:
 bluza z nadrukiem
 spodnie
 getry

ELIT LIGA – 3 sezony (ZIMA, WIOSNA, JESIEŃ) + sprzęt sportowy
Zawiera:
 9 miesięcy gry
 32 mecze
 obsługa meczowa
 bogata oprawa multimedialna
 woda dla zawodników
 NNW
 konkursy z nagrodami

Nagrody:

Stroje Piłkarskie

I m. - puchar|10 medali|1000 PLN
II m. - puchar|10 medali|800 PLN
III m. - puchar|10 medali|600 PLN

Do wyboru m.in.:
 koszulki
 bluzy z nadrukiem
 bluzki termiczne
 spodenki
 getry
 spodnie
 torby, ochraniacze, rękawice

LIGA – 4 sezony (ZIMA, WIOSNA, LATO, JESIEŃ) + sprzęt sportowy
Zawiera:
 12 miesięcy gry
 32 mecze
 10 - 75 min. sparingów (lato)
 obsługa meczowa
 bogata oprawa multimedialna
 woda dla zawodników
 NNW
 konkursy z nagrodami

Zapytaj o cenę
strugacz@elitsport.pl

za 1200 pln

Zapytaj o cenę
strugacz@elitsport.pl

Nagrody:

Stroje Piłkarskie

I m. - puchar|10 medali|1000 PLN
II m. - puchar|10 medali|800 PLN
III m. - puchar|10 medali|600 PLN
+ turniej ELIT Summer Cup

Do wyboru m.in.:
 koszulki
 bluzy z nadrukiem
 bluzki termiczne
 spodenki
 getry
 spodnie
 torby, ochraniacze, rękawice

za 1500 pln

Warunkiem uczestnictwa w wybranej usłudze (zaznaczyć kwadrat) jest dokonanie pełnej płatności na konto mBank

81 1140 2004 0000 3302 4891 1331 najpóźniej do 7 dni od otrzymania faktury.
Skan poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego należy wysłać mailem na adres: biuro@elitsport.pl
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
………………………………………………………
PEŁNA NAZWA FIRMY/PŁATNIKA
…
………………………………………………………………………….
ADRES FIRMY (ulica, miejscowość, kod pocztowy)

………………………………………..

………………………………………..

NIP FIRMY

IMIĘ I NAZWISKO KAPITANA

………………………………………..

………………………………………..

NAZWA DRUŻYNY

ADRES E-MAIL KAPITANA

………………………………………..
NUMER TELEFONU KAPITANA

PREZEFEROWANY POZIOM i DZIEŃ (zaznacz kółkiem)
Poniedziałek

Wtorek

Środa

GODZINA (zaznacz kółkiem)

Czwartek
20:05

VIII liga

VII liga

VI liga

I liga

II liga

III liga

IV liga

20:50

21:35

22:20

V liga

Wyrażam zgodę na wykorzystanie nazwy oraz logo reprezentowanej przeze mnie firmy przez organizatora
Biznesowych Rozgrywek Piłkarskich ELIT LIGA, to jest przez ELIT SPORT Jakub Strugacz.
Zgoda ma charakter nieodpłatny i obejmuje wykorzystanie nazwy oraz logo firmy:
- na oficjalnej stronie internetowej rozgrywek oraz profilach społecznościowych organizatora,
- na materiałach poligraficznych i wideo o charakterze informacyjno-reklamowym.
ELIT SPORT Jakub Strugacz, będące organizatorem Biznesowych Rozgrywek Piłkarskich ELIT LIGA, zobowiązuje się do
korzystania
z logo oraz nazwy firmy w zakresie niezbędnym do kompleksowej realizacji działań związanych z prowadzonymi rozgrywkami
oraz będzie korzystał z logo oraz nazwy firmy w sposób, który nie będzie narażał na szkodę dobrego imienia lub interesu
firmy oraz nie będzie sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zasad przystąpienia do Biznesowych Rozgrywek Piłkarskich ELIT LIGA zawartych w niniejszej
karcie zgłoszeniowej stanowiącej umowę. Wyrażam zgodę na uczestnictwo pracowników w zajęciach organizowanych przez
ELIT SPORT Jakub Strugacz. Upoważniam powyższą firmę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Jednocześnie zobowiązuję się do uregulowania płatności wg umowy.

ORGANIZATOR ROZGRYWEK
ELIT SPORT Jakub Strugacz
ul. Nowaka-Jeziorańskiego 48/5
NIP: 821-226-61-90
TEL: 795 905 915

……………………………………………………………………
PODPIS i PIECZĄTKA OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ZGŁOSZENIA DRUŻYNY

Skan poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego należy wysłać mailem na adres: biuro@elitsport.pl
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