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FLM – Firmowa Liga Mistrzów to firmowe rozgrywki szóstek piłkarskich dla firm. 
Wybierając naszą ofertę, Państwa Firma otrzymuje kompletny produkt, który nie 
sprowadza się jedynie do gry w piłkę. To również aktywny profil mediów 
społecznościowych, bogata oprawa medialna, dedykowany serwis internetowy 
zawierający informacje, zdjęcia czy wyniki. Rozgrywki odbywają się na Soccer 
Arenie – najnowocześniejszym obiekcie w Polsce oraz największym, 
zadaszonym kompleksie w Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz tego, udział w 
FLM to duże ulgi finansowe dla Twojej Firmy!
Gwarantujemy:
ź 8 meczów 2x20 min.;
ź dogodne terminy - wszystkie mecze w czwartki w godz.19-22, jeden mecz 
tygodniowo;
ź formuła 4 + 1;
ź udział biorą tylko pracownicy firm, więc poziom rozgrywek jest wyrównany i 
dopasowany do nich;
ź miła i profesjonalna obsługa sędziowska oraz techniczna;
ź atrakcyjne nagrody (puchary, medale, nagrody rzeczowe);
ź doskonałe boisko, klimatyzowana hala z 5 boiskami;
ź napoje podczas rozgrywek;
ź ubezpieczenie NNW;
ź gala mistrzów na koniec sezonu;
ź szatnie z pełnym węzłem sanitarnym;
ź stały dostęp do pełnej informacji i kontakt także poza dniami meczowymi.
Obiekt piłkarski - Soccer Arena:
ź 5 boisk z nowoczesną, sztuczną trawą (o wymiarach 42 × 21 m);
ź 2 sale konferencyjne;
ź parking na 520 samochodów;
ź pełny węzeł sanitarny;

ź świetna lokalizacja i dogodny dojazd zarówno samochodem jak i komunikacją 
miejską;
ź standard i wielkość hali najlepsze w Polsce;
ź wysoki poziom techniczny całego obiektu – takich rozwiązań nie oferuje nikt 
inny;
ź nasze boiska posiadają renomowany certyfikat FIFA. Masz więc absolutną 
pewność wysokiej jakości podłoża;
ź nie zapominaj o rozwiniętym poziomie technologicznym w całym obiekcie: 
oferujemy profesjonalne nagłośnienie, na każdym boisku znajduje się 
zaawansowany system kamer, a elektroniczne tablice znakomicie prezentują 
wyniki spotkań;
ź a może chcesz, by temperatura w hali wynosiła powyżej 20 stopni Celsjusza? 
Żaden problem, zajmiemy się tym.

Koszt udziału to 3990 PLN. Przy zgłoszeniu do 15 marca 2017 rabat 50% - 1995 
PLN brutto.
Jeśli Państwa Firma chce się wyjątkowo wyróżnić, oferujemy również 
alternatywną formę zapisu, do której dołączamy 10 kompletów piłkarskich 
Freestyle – spersonalizowanych, o projekcie bez ograniczeń. Taka forma zapisu 
to koszt 4990 PLN. Przy zgłoszeniu do 15 marca 2017 rabat 40% - 2994 PLN 
brutto

Kontakt w sprawie zapisów do ligi pod numerami telefonów:
 Janusz 661-644-644, Piotr 665-644-644, Przemek 781-144-144

lub mailowo na adres: poczta@flm.com.pl
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KARTA ZGŁOSZENIOWA

Ja niżej podpisany zgłaszam firmową drużynę piłkarską do udziału w rozgrywkach 
FLM – Firmowa Liga Mistrzów.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
(Nazwa Firmy)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
(Adres Firmy)

………………………………………………………………………………………………
(NIP Firmy)                                                                                          (Nazwa drużyny)

………………………………………………………………………………………………
    (Imię i nazwisko kapitana)                     (Adres e-mail kapitana)                       (Numer kontaktowy kapitana)

Ostatecznie do zapłaty …………………………………................……… PLN brutto

Słownie: …………………………………………...…………………………………………

Oświadczenia:

Zapoznałem się z treścią regulaminu rozgrywek i akceptuję jego 
postanowienia;*

Zapoznałem się z treścią niniejszej oferty stanowiącej umowę*

Upoważniam organizatora rozgrywek FLL tj. Stowarzyszenie Brzask KRS: 
0000553247 do wystawienia faktury VAT bez podpisu*

Zobowiązuję się do uregulowania płatności zgodnie z umową*

Zgadzam się na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o rozgrywkach i 
innych produktach organizatora

* pola obowiązkowe

……………………………………………………………………………………….
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do zgłoszenia drużyny)

FIRMOWA LIGA MISTRZÓWFIRMOWA LIGA MISTRZÓW661-644-644 / 665-644-644

poczta@flm.com.pl WEJDŹ DO GRY! www.flm.com.pl

FLM

Warunkiem dopuszczenia do udziału w rozgrywkach jest uregulowanie płatności. 
Płatność należy wykonać najpóźniej do 7 dni od otrzymania faktury* przelewem na konto:

BZ WBK: 78 1090 1694 0000 0001 3254 8773

ZGŁOSZENIE
 Firmowa Liga Mistrzów 3990 PLN brutto
 Firmowa Liga Mistrzów, first minute 3990 1995 PLN brutto
 Firmowa Liga Mistrzów + stroje 4990 2940 PLN brutto
 Firmowa Liga Mistrzów + stroje, first minute 3990 1995 PLN brutto
 Firmowa Liga Mistrzów, oferta indywidualna oferta indywidualna


