Regulamin
I Biznesowego Turnieju Tenisa Stołowego
o Puchar Wójta Gminy Poczesna Krzysztofa Ujmy
pod honorowym patronatem Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie
7 marca 2020 r. godz. 14.00,
Hala Sportowa Szkoły Podstawowej w Poczesnej, ul. Szkolna 2
Turniej tenisa stołowego oraz uroczysty bankiet jako sposób aktywnego, kreatywnego oraz
przyjemnego spędzenia czasu, kierowany jest do przedstawicieli świata biznesu wraz z osobami
towarzyszącymi (właścicieli, prezesów, dyrektorów, członków zarządu firm, itp.),
zarówno z regionu częstochowskiego, jak również z pozostałych części kraju.
Oferujemy:

Miłą atmosferę oraz możliwość zawiązania relacji biznesowych.
Wydarzenie składa się z dwóch części:
1.
Od godz. 14:00 - Część sportową - turniej tenisa stołowego dla osób lubiących sport oraz rywalizację,
Od godz. 17:00 - Część bankietową - dla osób chcących przyjemnie spędzić czas oraz odpocząć od
codziennych obowiązków, kolację połączoną z losowaniem nagród lub licytacją charytatywną – do wygrania
lub wylicytowania między innymi:

2.

- koszulka z autografami reprezentacji Polski w piłce nożnej, koszulka z autografem Łukasza Piszczka,
- koszulka z podpisami zawodników Skry Bełchatów,
obrazy autorstwa członków Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych im. Wandy Wereszczyńskiej
w Częstochowie,
- oraz wiele innych.
Kategorie wiekowe turnieju:
- do 50 lat,
- pow. 50 lat,
- OPEN
W przypadku zgłoszenia się zawodniczek, przewidujemy kategorię kobiet.
Warunki uczestnictwa:
Uczestnictwo jest bezpłatne. Sprzęt sportowy zapewnia organizator. W wydarzeniu brać mogą osoby
bezpośrednio zaproszone oraz ich osoby towarzyszące lub zaproszeni przez nich znajomi/współpracownicy.
Należy zabrać ze sobą dobry humor oraz chęci do poznania interesujących osób.
Na bankiecie obowiązuje dresscode codzienny/casual.
Nagrody:
- Puchary dla trzech najlepszych osób i medale dla wszystkich uczestników turnieju,
- dla każdego uczestnika drobny upominek.
Kiedy i gdzie:
- 7 marca 2020 r. godz. 14.00, Hala Sportowa Szkoły Podstawowej w Poczesnej, ul. Szkolna 2
Zgłoszenia:
- Paweł Wiśniewski – Gł. Specjalista ds. Sportu Gminny Poczesna, tel. 600 - 044 - 316,
e-mail: pawelwisniewskigp@gmail.com,
- potwierdzenie udziału do 5 marca 2020 r. (firma + imiona i nazwiska wszystkich zgłaszanych osób).
Informacje końcowe:
- warunkiem uczestnictwa jest pisemne/mailowe/telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w turnieju,
- przystąpienie zawodnika do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu wraz
z oświadczeniem o przeciwwskazaniach zdrowotnych; obowiązują przepisy PZTS,
- ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wspólnie do organizatora i sędziego głównego,
- sędzia główny: Paweł Gąsiorski.

Zysk z licytacji zostanie przeznaczony na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci
i młodzieży o niskim statusie z terenu gminy Poczesna oraz dofinansowanie zakupu wózka
sportowego dla 15-letniej mistrzyni Polski i mistrzyni Czech w Para-Badmintonie.

