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Nasza firma to najdłużej działający organizator rozgrywek piłkarskich dla firm i instytucji w Warszawie. Pierwsze mecze
w rozgrywkach Ligowca miały miejsce w 1998 roku. Obecnie udział w każdej edycji bierze ponad sto drużyn/firm, co
jest najlepszym potwierdzeniem jakości naszych usług. Ligowiec od zawsze propagował zdrowy tryb życia oraz ideę fair
play. Jesteśmy po to, aby dawać możliwość gry w piłkę w komfortowych warunkach, w znakomitych obiektach
sportowych, zlokalizowanych w centrum Warszawy.
Oferujemy:
- rozgrywki ligowe dla firm (do wyboru na sztucznej trawie pod balonem lub na tradycyjnej hali),
- weekendowe rozgrywki (na sztucznej trawie pod balonem),
- turnieje i eventy organizowane na zamówienie danej firmy,
- sprzedaż sprzętu sportowego poprzez dedykowanego opiekuna z firmy R-GOL.com.
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Ligowiec - Liga dla Kobiet
Rozgrywki Ligowiec Sztuczna Trawa to rozgrywki weekendowe dla
drużyn męskich z Warszawy i okolic. Od tego roku Ligowiec proponuje
kultowe rozgrywki, także w wersji dla KOBIET. Mecze odbywać się będą
niedzielę na najlepszym obiekcie piłkarskim stolicy (boiska dolnej
Warszawianki). Proponujemy dwa poziomy rozgrywek (lub dwie
kategorie). Każda drużyna rozegra 9 meczów 2x25 min. Rozgrywki
toczyć się będą na dwóch boiskach (50 x 30 metrów) z nową sztuczną
trawą, przykrytych w okresie jesienno-zimowy ogrzewanym balonem.
Boiska Warszawianki są połączone tunelem z kompleksem trzynastu
szatni. Pozwala to na komfortowe przejście również w okresie
zimowym. Na uwagę zasługuje też znakomita lokalizacja,
zdecydowanie najlepsza w Warszawie, gwarantująca szybki dojazd.
Gwarantujemy także unikalny sposób relacjonowania meczów live
poprzez portale społecznościowe, relacje foto oraz video. Słowem robimy w pełni profesjonalną ligę dla amatorów.
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trzy miesiące
rywalizacji

relacje z meczów
przygotowane przez
młodych dziennikarzy

serwis fotograficzny
(fb.com/Ligowiec)

serwis z wynikami
i statystykami

ubezpieczenie
NNW

napoje dla
uczestników (woda
firmy EDEN)

20 lat
doświadczenia

OFERTA LIGI DLA KOBIET
-- Znakomite dwa boiska o wymiarach 50 na 30 metrów
(dolna Warszawianka, ul. Piaseczyńska 71)
- 9 meczów 2x25 minut - na boisku jest 7 zawodniczek (w tym
bramkarka) - mecze w niedziele w godzinach 12:00-16:00
- obsługę sędziowską Zawodowa Grupa Arbitrów (dwóch
sędziów na boisku plus sędzia stolikowy)
- opisy meczów, relacje, statystyki oraz sympatyczną
atmosferę
- ogrzewany balon nad boiskiem w okresie jesienno-zimowym,
- kompleks trzynastu szatni z prysznicami, połączonych
tunelem z boiskiem.
- doskonała lokalizacja i dojazd komunikacją miejską oraz
samochodem,
- impreza na zakończenie sezonu w klubie (puchary, statuetki
i nagrody)
- wpisowe 1999 PLN za sezon (9 meczów 2x25 min)

Profesjonalnie i z pasją
Ligowiec to firma działająca od 1998 roku. Jak w każdej firmie
najważniejsi są ludzie, którzy łączą pracę z autentyczną pasją.
Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwa wiele osób,
zaczynając od zawodowej grupy sędziów, poprzez młodych
dziennikarzy, opisujących dla Was przebieg boiskowych
wydarzeń, a kończąc na właścicielu firmy.
To właśnie Adam Grzymski jest gwarancją, że zapisując się
do rozgrywek Ligowca można być pewnym najwyższej jakości.
Działania Ligowca od lat spotykają się z pozytywnym
odbiorem w środowisku piłkarskim. Na uroczystych
zakończeniach sezonu gościło wielu znanych piłkarzy,
trenerów czy dziennikarzy. Oni także są potwierdzeniem, że
Ligowiec jest, niczym sama piłka nożna, „najpoważniejszą z
niepoważnych rzeczy tego świata”.

Aby przekonać się o jakości rozgrywek oraz samego
obiektu – wystarczy zadzwonić pod numer 514-444-101
i umówić się na darmowy sparing. Zapraszamy.

KOSZT UDZIAŁU I KONTAKT
Terminy
Start rozgrywek:
16 września 2018
Koniec rozgrywek:
koniec listopada 2018

Cena
1999 PLN

Kontakt
"Ligowiec" Adam Grzymski
ul. Piaseczyńska 71
00-765 Warszawa
tel.: 514-444-101
e-mail: adam@ligowiec.pl
wyślij zgłoszenie na
adam@ligowiec.pl

Partner techniczny
Sprzęt sportowy zapewnia R-GOL.com
Najnowsze modele piłek
Nagrody indywidualne dla zawodników
Atrakcyjne rabaty na sprzęt piłkarski

ZAUFALI NAM M.IN.

DOPISZ NAZWĘ SWOJEJ FIRMY!

