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Zaproszenie na III Turniej Piłki Nożnej  
„Bambinis Cup Gramy z Sercem” 

o Puchar Starosty Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego 

Akademia Piłkarska Bambinis oraz organizatorzy Gramy z Sercem zapraszają na  

III Turniej Piłki Nożnej dla zawodników z roczników 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 i młodsi,  

który odbędzie się  10-11.02.2014 o godz. 10:00 w Trzciance (woj. wielkopolskie).  

Turniej rozgrywany będzie w dwóch halach sportowo- widowiskowych w Trzciance. 
 

   Turniej ma na celu integrację, propagowanie zasad fair- play oraz wzajemnego szacunku wśród 
kibiców oraz zawodników. Ma pokazad, ze klubowe barwy mogą łączyd poprzez wspólną zabawę dążyd do 
międzyklubowych przyjaźni. 
  Hasło „Gramy z sercem” daje wyraz innej, równie ważnej idei imprezy. Oprócz czysto sportowej 
rywalizacji, Turniej będzie miał bowiem wymiar charytatywny. Organizatorzy i kibice wszystkich 
zaproszonych klubów zgodnie zdecydowali, że cały dochód z Turnieju przeznaczą na leczenie i rehabilitację 
ciężko chorego dziecka. Tym samym łączymy nasze wysiłki w jedną ogólnopolską akcję na rzecz 
potrzebujących. 

Drużyna składa się z maksymalnie 12 zawodników + opiekunowie 

Poniedziałek (10.02.2014): 

- Hala sportowo- widowiskowa ( ul. Żeromskiego 28, 64-980 Trzcianka)- rocznik 2006, 2007 i młodsi 
- Gimnazjum nr 2 ( ul. Chopina 36, 64-980 Trzcianka) – rocznik 2005  
Wtorek (11.02.2014): 
- Hala sportowo- widowiskowa ( ul. Żeromskiego 28, 64-980 Trzcianka)- rocznik 2003 
- Gimnazjum nr 2 ( ul. Chopina 36, 64-980 Trzcianka) – rocznik 2004 
(każdy rocznik gra między sobą, jest kwalifikowany jako osobny mini turniej) 

 

Wpisowe- 150zł od drużyny (przekazane na cel charytatywny)  
Organizatorzy zapewniają:  
- napoje, poczęstunek, obiad  
- nagrody za I, II, III miejsce w każdym roczniku oraz upominki  

Ilośd miejsc ograniczona- zgłoszenia do 13 stycznia 2013!  
Kontakt:  
Wiesław Natkaniec-               tel.: (+48) 889 554 594                    e-mail:  wieslaw.natkaniec@gmail.com 
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Tak było w 2013: 

http://www.bambinis.pl/2013/01 
http://www.bambinis.pl/galeria/21-01-2013 

Tak było w 2012:  
http://www.bambinis.pl/po-turnieju 

http://www.bambinis.pl/galeria/20-02-2012 

 
Turniej został doceniony również na stronie UEFA.COM 

 http://www.uefa.com/uefa/socialresponsibility/respect/news/newsid=1774382.html 

*Ilość drużyn, system oraz zasady rozgrywania turnieju będą podane po zgłoszeniu drużyn.  
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