
 

 

Powiatowe Centrum Sportu, Urząd Miasta oraz Starostwo Powiatowe w Bełchatowie organizują                      

I Międzynarodowy Turniej w Piłkę Nożną Dzieci Bełchatów CUP 2012. 

 Turniej odbędzie się w dniach 30 lipca – 4 sierpnia 2012, w czterech kategoriach wiekowych: 

 U – 8 (2004 i młodsi) 

 U – 9 (2003 i młodsi) 

 U – 10 (2002 i młodsi) 

 U – 11 (2001 i młodsi) 

 

Turniej Bełchatów CUP 2012 rozgrywany będzie na 4 boiskach Orlik 2012 na terenie Miasta Bełchatowa. Każda 

drużyna biorąca udział w turnieju rozegra minimum 7 spotkań. Zawodnicy zakwaterowani są w szkołach znajdujących 

się przy boiskach Orlik. Każdy uczestnik musi zabrać ze sobą śpiwór, materac lub karimatę. 

Drużyny mogą liczyć 12 zawodników i 2 opiekunów. Całkowity koszt udziału w turnieju to 4 400 zł od drużyny.  

Cena zawiera wpisowe, zakwaterowanie, pełne wyżywienie, opiekę medyczną. 

Kalkulacja kosztów została sporządzona w oparciu o następujące założenia: 

 opłata wpisowa od jednej drużyny wynosi 300 zł, opłatę należy uiścić w momencie przesłania formularza 

zgłoszeniowego (wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku gdy drużyna nie uczestniczy w turnieju z 

przyczyn nie zależnych od organizatora) 

 odpłatność pełna (wyżywienie + zakwaterowanie) 300 zł osoba/tydzień 

 odpłatność z zakwaterowaniem bez wyżywienia 100 zł osoba/tydzień 

 odpłatność z obiadem bez zakwaterowania 80 zł osoba/tydzień 

 

Na życzenie możliwe jest zakwaterowanie w lokalach o podwyższonym standardzie, w odpowiednio wyższej cenie.   

Uczestnicy turnieju będą mogli korzystać z atrakcji naszego miasta i okolic. Oferujemy w ramach turnieju wycieczki 

krajoznawcze oraz edukacyjne na terenie Elektrowni Bełchatów, Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie, Góry 

Kamieńsk, Muzeum Regionalnego w Bełchatowie. Trenerzy będą mogli wziąć udział w konferencji szkoleniowej.   

Celem turnieju jest popularyzacja piłki nożnej oraz integracja środowisk piłkarskich z różnych regionów Polski  i 

Europy. Sukces tej imprezy pozwoli na wpisanie jej w kalendarz rozgrywek sportowych naszego regionu w kolejnych 

latach.  

Zgłoszenia do turnieju wraz z dowodem wpłaty za wpisowe należy przesyłać do dnia 25.06.2012 na adres e-mail 

mmielus@pcs-belchatow.pl , pkurzawski@pcs-belchatow.pl lub faksem na numer +48 44 733 01 70. 

Pamiętaj ze względu na ograniczoną ilość miejsc o udziale w turnieju, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na naszej stronie: www.pcs-belchatow.pl (zakładka turnieje) 

 

Informacje, kontakt telefoniczny: 

Mirosław Mielus - 604 552 956 

Piotr Kurzawski - 511 401 250 
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