
PIŁKARSKIE
POWITANIE WIOSNY

Z AKADEMIĄ 21

Zapraszamy na wielki turniej piłkarski !

Drodzy Przyjaciele!

W imieniu Akademii Piłkarskiej 21 mamy zaszczy zaprosić Waszą drużyną na wielki turniej piłkarski, 
który zorganizujemy w przepięknej miejscowość położonej u stóp Sudetów, w województwie 
opolskim – w Głuchołazach!

Dzień dzisiejszy Głuchołaz to przede wszystkim szybko rozwijająca się turystyka. Przepiękne, górzyste 
tereny z bogatą często unikatową forą i fauną, czyste, zdrowe powietrze, wiele zabytków 
architektury, a także przygraniczne położenie i bliskość z jednej strony jezior Nyskiego 
i Otmuchowskiego, z drugiej zaś pasma Jeseników tworzą z gminy centrum turystyczne Południowej 
Opolszczyzny. Gęsta sieć różnych szlaków turystycznych sprawiają, że w okolicy Głuchołaz można 
naprawdę dobrze i aktywnie wypocząć. 

I dlatego właśnie tutaj chcemy razem z Wami piłkarsko powitać wiosnę! Oprócz emocji czysto 
sportowych przygotowaliśmy dla Was wiele innych atrakcji!

Czkamy na Was! 



Podstawowe informacje:

Termin: 
Turniej zostanie rozegrany w dnach 25 – 28 kwietnia 2019 roku. Zaczynamy już w czwartek od 
wspólnej kolacji, w piątek i sobotę zaplanowaliśmy mecze eliminacyjne, niedziela to wielkie emocje 
związane z meczami fnałowymi!

Miejsce:
Mecze turniejowe rozgrywane będą na nowoczesnym boisku MOSiR w Głuchołazach (boisko 
sztuczne). Gramy 6 +1 , czas gry 18 min bez przerwy. Każdy zespół rozegra w ciągu 3 dni 18 meczów!
 

Foto: Ośrodek Banderoza

Kategoria wiekowa:
Turniej zostanie rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych: U 9 (rocznik 2010) i U 0 (rocznik 2011).
W każde kategorii zaplanowaliśmy udział 16 zespołów. Każda drużyna to maksymalnie 14 
zawodników i 3 trenerów.

Uczestnicy:
32 drużyny z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy.



Zakwaterowanie: 
Wszyscy uczestnicy turnieju zostaną zakwaterowani na terenie ośrodka Kompleks Turystyczny 
„Sudety” Ośrodek Banderoza ul. Powstańców Śląskich 23 48-340 w Głuchołazach. Chłopcy w 
pokojach 2/4/6 osobowych w większości z węzłem sanitarnym, trenerzy w pokojach 2 osobowych.

Foto: Ośrodek Banderoza

Koszty: 
Pełny koszt uczestnictwa w naszym turnieju wynosi 250 PLN/osoby. W cenę wliczony jest nocleg (od 
czwartku do niedzieli), pełne wyżywienie ( 4 posiłki dziennie bez ograniczeń), dostęp do obiektów 
sportowych znajdujących się na terenie ośrodka (między innymi boisko typu Orlik, na którym można 
rozgrywać dodatkowo mecze sparingowe), dodatkowe atrakcje przygotowane dla wszystkich 
uczestników naszego turnieju) .

Wpisowe: 400 PLN 



Program turnieju:

 25 kwietnia (czwartek) – przyjazd i zakwaterowanie drużyn do ośrodka w Głuchołazach
 26 kwietnia (piątek) – gry eliminacyjne 
 27 kwietnia (sobota) – gry eliminacyjne

W sobotę wieczorem Spotkanie Trenerów połączone z pyszną kolacją!
 28 kwietnia (niedziela) – mecze fnałowe, ceremonia zakończenia turnieju.

Wyjazd zespołów – po obiedzie.

Foto: Boisko MOSiR w Głuchołazach

Dodatkowe atrakcje:
Po zakończeniu emocji sportowych przygotowaliśmy dla Was wiele innych atrakcji. Do dyspozycji 
wszystkich uczestników turnieju mamy między innymi boiska do piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki 
plażowej, plac zabaw – wszystko to na terenie ośrodka.
Dodatkowo możecie:
- poszukać złota z pobliskim potoku wraz z Górskim Gawędziarzem
- wziąć udział w turnieju łuczniczym
- wyjechać do pobliskich Czech na czeskie smakołyki
- zrelaksować się w jaskini solnej

Nagrody:
Każdy zespół otrzyma pamiątkowy puchar, a każdy zawodnik pamiątkowy medal. Dla najlepszych 
drużyn (trzy pierwsze w każdej kategorii wiekowej) – specjalne puchary!

Ubezpieczenie:
Wszyscy uczestnicy turnieju ubezpieczają się na własny koszt! 



Rezerwacja miejsc: 
Wszelkie formalności związane ze startem Twojej drużyny na naszym turniej załatwisz przez Internet 
na stronie: www.ap21events.pl

Kontakt:
Sebastan: tel.: +48 661 804 109
Marek: tel.: +48 602 599 931

Z A P R A S Z A M Y !

http://www.ap21events.pl/

