
AmericAn FootbAll
bAsketbAll  bowling
soccer  swimming

tAble tennis
tennis  VolleybAll

wrestling

Sports / Disciplines

American Football
boys
U18 - U16

Basketball
girls and boys
U18 - U16 - U14

Bowling
girls and boys
U18 - U14

Soccer
girls and boys
U17 - U15 - U13

Wrestling
boys
U18 - U14

Swimming
girls and boys
U18 - U16 - U14 - U12

Tennis
girls and boys
U18 - U14

Table Tennis
girls and boys
U18 - U16 - U14

Volleyball
girls
U17 - U15

Ceny
Płatność uczestnika bez noclegu  € 200,- / Team
 € 50,- / Zawodnik
Zniżka za wczesną rezerwację Uczestnik  bez  Noclegu  € 150,- / Team
 € 35,- / Zawodnik
 
Srebny Pakiet  
3 Noclegi (Kamping albo Sala Sportowa) 
+ śniadanie +uczestnik  € 80,- / Osoba 
 
Zloty Paket  
3 Noclegi (Sronisko Mlodzieżowe) 
+ śniadanie +uczestnik  € 120,- / Osoba 
 
Platynowy Paket  
3 Noclegi(Hotel 3***/4****)  
+ śniadanie +uczestnik  € 170,- / Osoba 
 
Dodatkowy pakiet na  jedzenie 
3x Obiad w  tym  Napój + Deser/Owoc (Piąt, So, Niedz)  
3x Kolacja w tym  Napój + Deser/Owoc (Czw, Piąt, So)  € 50,- / Osoba 
 
 
 

Participation fee without overnights € 200,- / team
 € 50,- / athlete
Early bird participation fee without overnights € 150,- / team
 € 35,- / athlete
 
Silver package 
3 overnights (Camping or gym hall)  
+ breakfast + participation fee € 80,- / person
 
Gold package 
3 overnights (hostel)  
+ breakfast + participation fee € 120,-/ person
 
Platin Paket 
3 overnights (hotel 3***/4****)  
+ breakfast + participation fee € 170,-/ person
 
Additional F & B package 
3x lunch incl. drink + dessert/fruit (fr, sa, su) 
3x dinner incl. drink + dessert/fruit (thu, fr, sa) € 50,-/ person

Zniżka za wczesną  rezerwację
10% do 31.3.2010 

Fees Early bird special until 
march 31, 2010: 10% OFF

www.world-sports-festival.com

July 8-11, 2010 Vienna, Austria 

Zamelduj sie teraz! –Sign up now ! 

 PDM Schüler- und 
 Studentenreisen GmbH

Neubaugasse 68, 1070 Vienna, Austria
Tel.: + 43 1 478 80 90 - 33 
Fax: + 43 1 478 80 90 - 42
office@world-sports-festival.com
www.world-sports-festival.com 

 Zamelduj sie teraz! –Be part of it! 



Młodzi ! Sport ! Event ! 
6.000 Sportowców– 25 Państw – 9 Konkurencji Sportowych – 

1 Festiwal

Lubisz Sport? Czy Chciałbyś  wziąść udział w wielkim wydar-
zeniu sportowym? Zamelduj sie jeszcze dziś u Nas: siebie albo 
twoją drużyne sportowa na World  Sports Festival od  8 do 11  
Lipca 2010.  Od  2008 roku ponad 8.000 zachwyconych młodych 
sportowców  pod patronatem UNESCO wzieło udział w rozgry-
wkach sportowych. Również na 2010 rok  spodziewamy się 6.000 
Atletów, którzy czynią pierwsze przygotowania aby zmierzyć się 
w  sportowym pojedynku. 

Istnieje jedyna w swoim rodzaju możliwość nawiązania kontak-
tów i docenienia tego co w nas wszystkich zbliża-różnorodność. 
Worl Sport Festival jest miejscem, gdzie kolor ,skóry, religia i 
pochodzenie nie graja żadnej roli.
Player´s Town- to serce festiwalu, w którym spotykają sie 
sportowcy z całego  świata.  Pomiedzy rozgrywkami sportowy-
mi, uczestnicy znajdą wszystko co serce i dusza sportowca 
zapragnie, przygotowane zostaną dla wszystkich uczestników 
i  sportowców wspaniałe atrakcje, zaczynając od gier  towarzys-
kich przez muzykę (Karaoke) internet, gry.itd.  Dla odważnych 
i ciekawski czekają możliwość testowania nowych sportowych 
stylów, a także pokaz talentów.

6.000 athletes – 25 nations – 9 sports – 1 festival 

You love sports and would like to feel some international sports 
festival flair? Then sign up or register your whole team for the 
World Sports Festival (Vienna & Lower Austria, July 8-11, 2010) 
NOW! Since 2008 more than 8.000 enthusiastic sportsmen and   
-women have participated in the games under the patronage of 
the UNESCO – for 2010 we are expecting 6.000 young athletes.

Reward yourself for your training efforts and  
show everybody that you can cope within an 
international sports competition and go beyond 
your limits. In our contests colour of skin, religion 
and heritage play no role.

In Players Town action and entertainment are 
waiting for you after the matches. Get to know 
people from all over the world – join our karaoke 
and talent show – check out the Players Party 
when the crowd rocks the location. Test your skills 
in Players Town at bungeerunning, 360° soccer, 
bullriding or speedminton. In a couple of minutes 
you can reach Vienna to have some fun at sight-
seeing or shopping.

Programm/program

All Inclusive
W cenie pakietów zawarte są Worls Sports Festival 2009 
Niespodzianka,  Wejście na obiekt Festiwalu, udział w wydar-
zeniu, Opłata za drużyne:wpisowe, sędziowie, halę i obiekty 
sportowe, Czerwony Krzyż, Transport:pomiędzy Players Town, a 
obiektami sportowymi. 
Participant’s gift, admission to festival area, use of all fun acti-
vities at Player’s Town, participation in the opening ceremony, 
entrance to Player’s Party, shuttle service, referees, sports halls 
and courts, medical care, official accreditation

Odwiedz naszą stronę internetową  www.world-sports-festival.
com ,gdzie możesz przeczytać  nowe  News,Video-Link, Zdjęcia 
, a także nasz  internowy sklep sportowy.  
Visit our website www.world-sports-festival.com where you can 
find news, videos, pics and our webshop containing cool T-shirts 
and other stuff. Join our official facebook community there!

Czw / Thur  Własny dojazd Registration
8 Lipca / July 8 Karaoke-Show Karaoke Show
 Schnitzelparty Schnitzelparty

Piąt / Fri Rozgrywki  Tournaments
9 Lipca/ July 9 Ceremonia otwarcia Opening Ceremony
 Pasta-Party Pasta Party

Sob / Sat Rozgrywki  Tournaments
10 Lipca / July 10 Players Party Players Party
 Int. Spezialitäten Int. Foodcorner

Niedz / Sun Finał  i wręczenia Finals
 medali
11 Lipca/ July 11 Odjazd Award Ceremonies

Check out our other highlights:

May 22.–24. ´10
Soccer Tournament
Boys U13-U16

August 2.– 6. ´10
Soccer Tournament
Boys Under 14

Trainings-Camps  
in Hollabrunn

Leistungstests
efficency tests

For more information visit www.pdmsports.com

Player’s Town

Y outh ! Sports ! Event !

Opening Ceremony 2009


