
I Międzynarodowy Turniej Gamesball 
w piłkę nożną 

„Warsaw Cup 2017” Finał PGE Narodowy  



www.gamesball.pl 

Gamesball to wysokiej jakości dwustronna 
gra stołowa piłka nożna i hokej o wymiarach 
boiska FIFA w skali 1:100. 

Wyłącznym właścicielem praw i jedynym 
producentem jest Spółka Gamesball Sp. z o.o. 
Gra uzyskała świadectwa ochronne w Polsce
i na terenie Unii Europejskiej. 

Gamesball, to doskonałe narzędzie do:
9 nauki zasad gry w piłkę nożną
9 prezentowania i ćwiczenia taktyki
9 doskonalenia gry zespołowej
9 wyłanianie leaderów, kapitanów i sędziów
9 aktywizacji oraz Integracji osób i środowisk
9 zabawy, rekreacji i emocji sportowych
9 reklamy i promocji marki i firmy
9 budowania relacji, wsparcia sprzedaży

Cele gry Gamesball
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Turniej Gamesball w Piłkę Nożną rozgrywany 
będzie wyłącznie w kategorii drużynowej.

Każda drużyna składać się będzie z 2 osób 
w wieku od 8 do 108 lat.

Skład drużyny: 
Pierwsza Osoba pełnoletnia (kapitan) 
a druga Osoba musi być niepełnoletnia: brat, 
siostra, syn, córka, wnuczek, wnuczka, znajomy

W Turnieju będą brały udział drużyny z:
Polski oraz krajów Europy i świata.

W Gamesball gra się na takich samych 
zasadach jak w piłkę nożną.
Zasady gry znajdują się na www.gamesball.pl
oraz w Regulaminie Turnieju. 

Uczestnicy Turnieju i zasady gry

http://www.gamesball.pl/
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Miejsce rozgrywek lokalnych i wojewódzkich: 
Własne lub wskazane siedziby Organizatorów 9
Kluby piłkarskie, Akademie piłkarskie9
Ośrodki: WOSIR, MOSIR9
Stadiony, Szkoły9
Hotele i pensjonaty9
Świetlice Urzędów Miast i Gmin9
Świetlice i Ośrodki Caritas9
Siedziby zainteresowanych firm9

w miastach gdzie zgłosi się większa ilość drużyn.

Finały o:
Puchar Polski•
Puchar Międzynarodowy •
Puchar I Międzynarodowego Turnieju •
Gamesball w Piłkę Nożną „Warsaw Cup 2017” 
zostaną rozegrane na Międzynarodowych 
Targach Piłkarskich ŚWIAT PIŁKI na Stadionie:
PGE Narodowy. 9

Miejsca prowadzenia rozgrywek
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Daty i miejsca Turniejów lokalnych i wojewódzkich oraz 
informacje o nagrodach zostaną podane na stronach:
http://www.gamesball.pl,  
http://www.worldfootballexpo.com.pl,  
https://www.facebook.com/GraGamesball

Dodatkowo kapitanowie drużyn będą powiadamiani 
o turniejach eliminacyjnych indywidualnie  e-mailem.

Harmonogram eliminacji i finał.

Przebieg eliminacji i finału Termin 
Zgłoszenia do rozgrywek lokalnych do 03.03.2017
Eliminacje Lokalne do 19.03.2017
Eliminacje Wojewódzkie do 02.04.2017
Eliminacje Centralne krajowe 07.04.2017
Eliminacje Centralne międzynarodowe 08.04.2017
Finał Turnieju i wręczenie nagród 09.04.2017

http://www.gamesball.pl/
http://www.worldfootballexpo.com.pl/
https://www.facebook.com/GraGamesball
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Lokalizacja naszego Turnieju i stoiska na PGE Narodowy

Tu będziemy
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Partnerzy i Sponsorzy Turnieju
W całym Turnieju weźmie udział ok. 1 000 osób. 
We wszystkich 3 finałach będzie walczyło 160 
drużyn, tj. 320 Osób. 
Dodatkowo rozgrywanych będzie tysiące 
meczy towarzyskich z udziałem wielu kibiców.
Do współpracy zapraszamy:

Partnerów do organizacji Turniejów9

Sponsorów, zainteresowanych dotarciem do9
ponad 800 000 właścicieli firm 

ponad • 500 000 osób o wyższym dochodzie
kilku milionów osób oglądających reklamy•
ok.• 100 000 Uczestnikom Targów 

Fundatorów pucharów i nagród.9
Dla Sponsorów mamy przewidziane Pakiety:

Sponsor Tytularny: w trakcie rozmów.1.
Sponsor Platynowy: w trakcie rozmów.2.
Sponsor Złoty: w trakcie rozmów.3.
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Kontakt

Jan Załęcki – Prezes Zarządu
jan.zalecki@gamesball.pl
Tel. 885 48 52 51

Małgorzata Autuch – Marketing
malgorzata.autuch@marketingrelacji.com
Tel. 885 48 52 50

Gamesball Sp. z o.o.
ul. Mangalia 4 lok. 206
02-758 Warszawa
e-mail: bok@gamesball.pl
http://www.gamesball.pl


