


Przed nami kolejna seria sportowych emocji 
w ramach nadchodzącego sezonu biznesowych rozgrywek

LEGIA BIZNES CUP JESIEŃ 2020

Tylko u nas zawodnicy naszych rozgrywek piłkarskich
otrzymują bezpłatne wejście na wszystkie mecze domowe zespołu 
Legia Warszawa w Ekstraklasie i Pucharze Polski!
Uwaga! Możliwość udziału w spotkaniach domowych zespołu Legia Warszawa uzależnione jest 
od rozporządzenia Rządu, które umożliwi wpuszczenie większej liczby kibiców niż dotychczas.

Serdecznie zapraszamy do udziału! 

MISTRZOWSKIE ROZGRYWKI BIZNESOWE



Cztery w pełni oświetlone boiska piłkarskie o wymiarach 28 x 47m 
ze sztuczną nawierzchnią certyfikowaną przez UEFA 

Profesjonalne zaplecze sanitarne z 11 nowoczesnymi szatniami*

Bezpłatny garaż dla uczestników znajdujący się 
pod trybunami stadionu Legia Warszawa*

Doskonała lokalizacja w samym „Sercu” Stolicy!

NOWOCZESNY OBIEKT W CENTRUM WARSZAWY

* dostępne w przypadku łagodniejszych przepisów dotyczących reżimu sanitarnego oraz izolacji pierwszej drużyny Legii Warszawa



✓ Darmowe bilety na mecze domowe w Ekstraklasie i Pucharze Polski
✓ Uroczyste zakończenie każdej rundy wraz z cennymi nagrodami
✓ Spotkania z piłkarzami Legii Warszawa
✓ Profesjonalną organizację, obsługę sędziowską i techniczną rozgrywek
✓ Wyjątkową atmosferę i wielką dawkę sportowych emocji
✓ Zróżnicowany poziom umiejętności i zaawansowania drużyn
✓ Ubezpieczenie zawodników w zakresie NNW na kwotę 7500 zł
✓ Darmową wodę oraz napoje izotoniczne GATORADE – partner rozgrywek
✓ Mecze raz w tygodniu (od poniedziałku do czwartku w godzinach 19:30 –23.30)
✓ Statystyki z rozgrywek na www.legia.com i w programach meczowych
✓ Najbogatszą obsługę ligi foto oraz video w Warszawie
✓ Aktywne kanały społecznościowe z ciekawymi konkursami

PODCZAS ROZGRYWEK ZAPEWNIAMY



Zgłoszenia drużyn do rozgrywek - 11.09.2020

Rozpoczęcie rozgrywek - 14.09.2020

Koszt uczestnictwa zespołu - 4600,00 zł netto

Zapisy przyjmowane na karcie zgłoszeniowej dostępnej na stronie 
biznes.legia.com bądź u koordynatora rozgrywek biznesowych

DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH ROZGRYWEK



Chcesz zapisać się do naszych rozgrywek bądź uzyskać więcej informacji?

Przemysław Szczepaniuk
Koordynator rozgrywek biznesowych

przemyslaw.szczepaniuk@legia.pl
+48 734 170 186   /   22 318 20 46


