
NEPTUN CUP
2019 G

G

Międzyzdroje, Stadion Miejski, ul.Gryfa Pomorskiego 61b

Każda drużyna może liczyć maksymalnie 14 zawodników i 3 trenerów/opiekunów (1 gra�s!).

Turniej zostanie rozegrany w ośmiu kategoriach wiekowych: 

     Czas gry: 1x18 min

ź U-10 (rocznik 2009).

System i czas gry w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Na piątek i sobotę zaplanowaliśmy mecze eliminacyjne, a niedziela to wielkie emocje związane z 
meczami finałowymi.

ź U-7 (rocznik 2012), 

ź roczniki 2011 i 2012: system gry 4+1
ź roczniki 2009 i 2010: system gry 6+1

Miejsce:

Kategorie wiekowe:

ź U-8 (rocznik 2011),
ź U-9 (rocznik 2010), 

W każdej kategorii wiekowej zaplanowaliśmy udział 16 zespołów.

Zapraszamy na wielki turniej piłkarski!

na  turniej piłkarski Neptun Cup 2019, który zorganizujemy w przepięknych Międzyzdrojach.

Czekamy na Was!

Termin:
Turniej zostanie rozegrany w terminie 26-29 września.

W imieniu firmy  MasterCamps oraz AP21 Events Group mamy zaszczyt zaprosić Waszą drużynę 

Podstawowe informacje:

Drodzy Przyjaciele!



G

64 drużyny z Polski oraz Czech, Słowacji, Niemiec, Ukrainy oraz Wielkiej Brytanii.
Uczestnicy:

ź czwartek – przyjazd i zakwaterowanie drużyn

W cenie:

ź piątek – gry eliminacyjne
ź sobota – gry eliminacyjne oraz wieczorem Spotkanie Trenerów połączone z kolacją
ź niedziela – mecze finałowe, ceremonia zakończenia turnieju; wyjazd zespołów po obiedzie.

ź dodatkowe atrakcje przygotowane dla wszystkich uczestników turnieju.

Zakwaterowanie:

Wpisowe od drużyny: 300 PLN

Program turnieju:

ź pełne wyżywienie - 3 posiłki dziennie oraz prowiant na drogę po zakończeniu turnieju,

Każdy zespół otrzyma pamiątkowy puchar, a każdy zawodnik medal.

Wszyscy uczestnicy turnieju zostaną zakwaterowani w ośrodkach wypoczynkowych.

ź nocleg od czwartku do niedzieli,

Na trzy najlepsze drużyny, w każdej kategorii wiekowej, czekają specjalne puchary i dodatkowe 
nagrody.

Każdy uczestnik turnieju otrzyma:

Nagrody:

Koszt:
Pełny koszt uczestnictwa w naszym turnieju wynosi 499 PLN/os.

ź piłkę JOMA

Wszelkie formalności związane ze startem Twojej drużyny na naszym turnieju załatwisz przez 
internet na stronie: h�p://mastercamps.pl/zapisz-sie-na-neptun-cup-2009-2012/
 

Ubezpieczenie:
Wszyscy uczestnicy turnieju ubezpieczają się na własny koszt.

Rezerwacja miejsc:



Więcej informacji:

83 1090 2268 0000 0001 3552 6206

Adam: +48 507 706 995 

h�p://mastercamps.eu - Espanyol Barcelona Camp w Polsce oraz obozy piłkarskie w Hiszpanii
h�p://akademiaeventy.pl -  kompleksowa organizacja obozów, turniejów i eventów sportowych

W tytule przelewu prosimy podać „Neptun CUP - Nazwa drużyny, rocznik - wpisowe”, „Neptun CUP - 
Nazwa drużyny, rocznik - nocleg, ilość osób”

Kontakt:
Sebas�an: +48 661 804 109

h�p://www.miedzyzdroje.it/atrakcje/0/miedzyzdroje

Konto do wpłat:

Dodatkowe atrakcje:

SANTANDER BANK

G

tel. 507706995, 661804109  email: neptuncup  @gmail.com
MasterCamps
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