
 

 

KRAKÓW CUP U9 (2014) 
Z wielką radością zapraszamy do udziału we flagowym turnieju piłkarskim na 
mapie nie tylko Krakowa, ale także całej Polski. Do Państwa dyspozycji 
oddajemy nowoczesny obiekt piłkarski pod balonem z pełnym zapleczem w 
postaci 10 wydzielonych szatni, a wszystko to zlokalizowane w Podgórzu, samym 
centrum “Miasta Królów Polskich”, rzut beretem od Rynku. czy też urokliwej 
dzielnicy Kazimierz. Uczestnicy naszych turniejów wraz z trenerami i rodzicami 
znajdą czas nie tylko na mocną rywalizację w duchu sportu, ale również na 
zwiedzanie miasta. Całość poparta jest w pełni profesjonalną organizacją, za 
którą odpowiadają osoby z wieloletnim doświadczeniem w branży sportowej. 
Drużyny z Krakowa i regionu otrzymują szansę rywalizacji i wymiany 
doświadczeń. Dla zespołów przyjezdnych i zagranicznych oprócz gry w 
profesjonalnym turnieju jest to okazja do odwiedzenia jednego z najbardziej 
urokliwych miast w Europie! Zapraszamy do udziału w Kraków Cup! 
 
Co zapewniamy? 

 2 dni piłkarskiej rywalizacji na 3 boiskach pod balonem Strefy Futbolu 
Podgórze ul. Dekerta 21, Kraków 

 przynajmniej 180 minut gry/zespół 
 duża częstotliwość meczów 
 rywalizacja w formule 4 + bramkarz 
 odlewany medal dla każdego uczestnika 
 puchary dla trzech najlepszych drużyn 
 pełna relacja medialna w postaci podsumowania tekstowego, galerii foto i 

video 
 nowoczesny hotel w bliskiej odległości od boiska 
 wstęp do Parku Wodnego dla drużyn korzystających z noclegu 
 woda dla zawodników 
 piątkowy i sobotni wieczór sparingowy od 19:30 do 21:00 

 
OBIEKT PIŁKARSKI: 
Areną gry jest Strefa Futbolu Podgórze. Największe kryty i ogrzewany obiekt 
piłkarski w Krakowie. Pełnowymiarowe boisko w okresie zimowym zostaje w 
połowie pokryte powłoką balonową, pozwalając na rywalizację bez względu na 
porę roku i warunki pogodowe. Ponadto do dyspozycji drużyn jest zaplecze w 
postaci 10 szatni i piłkarskiej kafejki. Całość bezpośrednio połączona tunelem z 
boiskiem. 
 
 
 
 



 

 

ZAKWATEROWANIE: 
Zespoły zostaną zakwaterowane w całkowicie odnowionym hotelu w bliskiej 
odległości od obiektu piłkarskiego Strefy Futbolu Podgórze. Pokoje typu studio 
3+2 (jedna wspólna łazienka na dwa pokoje). Zakwaterowanie odbywa się za 
pośrednictwem organizatora, który załatwia wszelkie formalności. Wstęp do 
Parku Wodnego dla każdego uczestnika turnieju korzystającego z noclegu 
GRATIS. 
 
Koszty: 

1. Nocleg od piątku do niedzieli. 
Piątek: kolacja, 
Sobota: śniadanie, obiad, kolacja, niedziela: śniadanie, obiad 
300 zł 

2. Nocleg z soboty na niedzielę 
Sobota: obiad, kolacja, 
niedziela: śniadanie, obiad 
200 zł 
 

TRENER GRATIS! 
 
Wpisowe: 
Drużyny korzystające z noclegów – 400 zł 
Drużyny nie korzystające z noclegów – 600 zł  
 
PROGRAM TURNIEJU: 
⇒ piątek – przyjazd i zakwaterowanie drużyn 
⇒ sobota – runda wstępna turnieju 
⇒ niedziela – faza finałowa turnieju, zakończenie i wręczenie nagród 
 
NAGRODY: 
⇒ puchary dla trzech najlepszych drużyn 
⇒ pamiątkowy medal dla każdego uczestnika 


