
LIGOWIEC OLDSCHOOL CUP 

17 grudnia 2017 

www.ligowiec.pl 

zapisy: 514-444-101



Ligowiec Oldschool Cup 2017 
Już 17 grudnia (niedziela, godziny popołudniowe) odbędzie się turniej długo wyczekiwany Ligowiec 
Oldchool Cup. Zapraszamy do gry ekipy z lat 1998-2005, które wówczas rywalizowały w rozgrywkach 
Ligowca. Koniecznie w składach z tamtych lat. Składka symboliczna (299 PLN netto), a emocje i super 
wspomnienia gwarantowane. Zagramy na Warszawiance pod balonem na sztucznej trawie. Jeśli grałeś w 
Ligowcu w tym czasie to zbieraj swoją ekipę z przed lat i zapisujcie się. Zapisy pod telefonem 
514-444-101. 
- wpisowe 299 PLN netto plus 23 % VAT (tj. ok 367,77 PLN brutto) 
- zapisy do 19 listopada lub do wyczerpania miejsc – wpisowe należy wpłacić w kwocie brutto na konto 
firmowe: : 78 1140 2017 0000 4102 0604 4335 (mBank) Ligowiec Adam Grzymski 



* turniej dla drużyn grających w 
Ligowcu w latach 1998 - 2005 
* gramy w składach z tamtych lat 
* super okazja aby się spotkać po 
prawie 20 latach 

BOISKA WARSZAWIANKI 

TRADYCJA

ATMOSFERA

OGRZEWANY BALON 

PUCHARY, MEDALE 

SERWIS FOTO I WIDEO 



ZAPEWNIAMY

17 grudnia 2017  
niedziela

ubezpieczenie 
NNW 

napoje dla 
uczestników (woda 

firmy EDEN)

najlepszy obiekt w 
Warszawie 

jeden poziom - ten 
z przed prawie 20 

lat :-) 

relacje z meczów
przygotowane przez 

młodych dziennikarzy 

zawodowych  
sędziów 

relacje video 
(kanał Ligowiec TV na Youtube) 

serwis fotograficzny 
(fb.com/Ligowiec) 

uroczyste zakończenie z 
nagrodami, pucharami i 

statuetkami 

serwis z wynikami 
i statystykami 

19 lat 
doświadczenia 



Zapraszamy do udziału w turnieju 
Ligowiec Oldschool Cup 2017 

Wszelkie informacje i zapisy pod tel.: 514-444-101 
lub mailem: adam@ligowiec.pl 

 
Bo liczy się dobra zabawa... 

 
 

https://goo.gl/maps/cBAhYVCqY442


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.



Partner techniczny 
Sprzęt sportowy zapewnia R-GOL.com 

Najnowsze modele piłek
Nagrody indywidualne dla zawodników
Atrakcyjne rabaty na sprzęt piłkarski 

http://www.r-gol.com/


K O S Z T  U D Z I A Ł U  I  K O N T A K T  

Terminy Cena Kontakt

Zgłoszenie przed 
3 grudnia 2017 - gwarancja 
udziału 
17 grudnia 2017 - turniej 

299 PLN netto (367,77 PLN 
brutto) 

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

wyślij zgłoszenie na
adam@ligowiec.pl


