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1.Cel projektu
Celem projektu NidzicaCUP jest:

- popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci szkół podstawowych UE
- promocja Polski jako gospodarza EURO 2012
- promocja miasta Nidzica 

2. Zakres projektu
2.1 Turniej
NidzicaCUP to europejski turniej piłki nożnej dla dzieci szkół podstawowych w wieku do 
lat 13. W turnieju mogą uczestniczyć zespoły z obszaru Unii Europejskiej, które spełnią 
dodatkowe wymagania zgodnie z regulaminem turnieju.

2.2 Miejsce
Turniej organizowany jest w malowniczym miasteczku Nidzica będącym „bramą wjazdową 
na Mazury”, z pięknym XIV wiecznym gotyckim zamkiem  w otoczeniu licznych lasów i 
jezior Pojezierza Mazurskiego.
Mecze turniejowe będą rozgrywane na terenie boisk przy stadionie miejskim w Nidzicy 
oraz boisku Orlik przy Zespole Szkół nr 1 w Nidzicy.

2.3 Termin
Turniej odbędzie się w dniach od 5 lipca 2011 (wtorek) do 10 lipca 2011 (niedziela).
Termin zgłoszeń do 11 maja 2011. 

2.4 Zakwaterowanie i wyżywienie
2.4.1 Pole namiotowe 
Pole namiotowe na terenie miasta Nidzica (namioty i śpiwory uczestników)

2.4.2 Zakwaterowanie w budynkach szkolnych 
Zespół Szkół nr 1 w Nidzicy  (własne materace i śpiwory uczestników)
Zespół Szkół nr 2 w Nidzicy (własne materace i śpiwory uczestników)
Zespół Szkół nr 3 w Nidzicy  (własne materace i śpiwory uczestników)
Internat Szkolny ul.Wyborska

2.4.3 Baza hotelowa w Nidzicy i okolicach
Dostępne hotele  na terenie powiatu nidzickiego:  Hotel  Kamiński,  Hotel  Zamek,  
Hotel Stadion, Zajazd Myśliwski Wikno, Ośrodek Gawra Wikno.

2.4.4 Wyżywienie
Catering organizowany przez lokalną restaurację (obiady w namiotach)

3. Regulamin turnieju (opis skrócony)
Zawody  rozgrywane  będą  na  podstawie  przepisów  gry  w  piłkę  nożną,  zgodnie  z 
obowiązującymi  przepisami  Polskiego  Związku  Piłki  Nożnej  oraz  regulaminem turnieju 
NidzicaCUP.
Mecze będą prowadzone w następujących kategoriach wiekowych:

U12 – rocznik 1999 i młodsi (max 8 drużyn)
U11 – rocznik 2000 i młodsi (max 8 drużyn)
U10 – rocznik 2001 i młodsi (max 8 drużyn)
U9   – rocznik 2002 i młodsi (max 8 drużyn)
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Wymiary boisk, skład drużyn, czas gry:
− 1/2 boiska pełnowymiarowego (boisko typu Orlik),
− 8 zawodników, 
− 2 x 20 minut i 5-minutowa przerwa.
Zgłoszenia do udziału w turnieju będą prowadzone do 11 maja 2011. O udziale będzie 
decydowała kolejność zgłoszeń.

4. Akcje promocyjno-marketingowe
Przewidywane akcje informacyjno-reklamowe:
- Strona internetowa: www.nidzicacap.pl 
- Informacje email  rozesłane do  szkół podstawowych w Polsce (luty 2011)
- Reklama w mediach: prasa, radio, telewizja (lipiec 2011)
- Reklama sponsorów w czasie trwania turnieju: banner'y, plakaty (lipiec 2011)
- Reklama sponsorów w czasie Dni Nidzicy (lipiec 2011)

5. Organizator projektu 
5.1 Organizator:

Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" Nidzica 
przy Zespole Szkół nr 1 w Nidzicy
13 - 100 Nidzica, ul. Kopernika 1
Tel./Fax: +48 89 625 21 16
Email:     info@nidzicacup.pl        WWW:  www.nidzicacup.pl
NIP: 9840196990 REGON: 280424237
Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Nidzicy, ul. Mickiewicza 3
Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" Nidzica
37 8834 0009 2001 0010 3277 0001

5.2 Zespół organizacyjny
Artur Pacuszka – Kierownik Projektu
Odpowiedzialny za: przygotowanie merytoryczne turnieju, regulamin turnieju, dostępność 
sędziów,  dyspozycyjność  infrastruktury  sportowej,  uzyskanie  wsparcia  finansowego  ze 
strony instytucji Państwowych i UE, przygotowanie i rozliczenie budżetu.
artur.pacuszka@nidzicacup.pl , tel. kom.+48 531 487 841

Michał Wiśniewski –  PR Projektu
Odpowiedzialny za: PR, sponsoring, patronat medialny, goście specjalni.
michal.wisniewski@nidzicacup.pl, tel.kom.+48 662 921 546

Marek Mętlicki – Logistyka Projektu
Odpowiedzialny  za:  uzyskanie  stosownych  pozwoleń  na  organizację  imprezy,  opieka 
medyczna, ochrona, zakwaterowanie uczestników, transport, sponsoring.
marek.metlicki@nidzicacup.pl, tel. kom. +48 509 916 346

Paweł Wiśniewski – Koordynacja projektu 
Odpowiedzialny za:  timing projektu,  szczegółowy program turnieju,  strona internetowa, 
kontakt  i  zgłoszenia  uczestników  z  kraju  i  zagranicy,   maskotka  turnieju,  materiały 
reklamowe, sponsoring.
pawel.wisniewski@nidzicacup.pl, tel. kom. +48 668 241 897 
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