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Stowarzyszenie ACI Polska ma przyjemność zaprosić wszystkich chętnych na: 

    IX Turniej Halowej Piłki Nożnej ACI Polska 
o puchar Prezesa Asseco Poland S.A   

 

Turniej odbędzie się w sobotę 18 lutego 2012r. w Warszawie w Ośrodku Sportu i 

Rekreacji „Saska” mieszczącym się przy ulicy Angorskiej 2. 
 

W przerwie rozgrywek około godziny 14 tej rozpoczniemy animacje dla dzieci najpierw 
zaprosimy najmłodszych na salę na zabawy z piłką  a później na imprezę z  Clownem 

        
Turniej odbędzie się w ciągu jednego dnia. Mecze eliminacyjne zostaną rozegrane systemem 

grupowym. Drużyny, które awansują będą uczestniczyć w rozgrywkach finałowych (system 

pucharowy). 

Zakończenie imprezy, połączone z wręczeniem nagród, przewidziane jest na godzinę 18:00. 
Tradycyjnie zapraszamy współpracowników oraz rodziny i przyjaciół graczy do aktywnego 

dopingowania występów drużyn. W przerwie rozgrywek około godziny 14 tej rozpoczniemy 

animacje dla dzieci – najpierw zaprosimy najmłodszych na salę na zabawy z piłką a później na 

imprezę z Clownem. Od godziny 18:00 zapraszamy na bankiet w kręgielni  
(mieszczącej się w tym samym budynku). Dzieci oraz ich rodziców uczestniczących w 

animacjach na boisku prosimy o posiadanie obuwia sportowego. 

       Informacje dla drużyn 
Ze względów organizacyjnych ilość drużyn uczestniczących w turnieju będzie ograniczona do 12 

– o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń! 
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W składzie 10 osobowej drużyny powinno być minimum 6-ciu pracowników Departamentu Skarbu 

reprezentowanego banku, zaś pozostali zawodnicy powinni być zatrudnieni w działach aktywnie z 

Dealing Room’em współpracujących. 

 

W przypadku, gdy spełnienie powyższego warunku nie jest możliwe w ramach jednej instytucji, 

dopuszcza się stworzenie drużyn składających się z Dealerów różnych banków lub instytucji 

finansowych. 

 

Zgłoszenia drużyn wraz ze składami osobowymi prosimy kierować do dnia 10 lutego 2012 
na adres: 

                           Wojciech Galiński 

Bank PEKAO SA 

Departament Rynków Finansowych 

Ul. Żwirki i Wigury 31 02-091 Warszawa 

wojciech.galinski@pekao.com.pl  
 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 

+4822 582 77 40 – Wojciech Galiński 

 

Prosimy o podanie numerów telefonów kontaktowych do kapitanów drużyn. 

 

 

Zarząd ACI Polska dziękuje serdecznie firmie 
Asseco Poland S.A.  

za współudział w zorganizowaniu imprezy. 
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