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PROFESJONALNE ROZGRYWKI  FIRMOWE W PIŁCE NOŻNEJ
LET’S MOVE SP. Z O.O. ZAPRASZA DO UDZIAŁU W TRENINGACH PIŁKARKICH

 

Gorąco zapraszamy pracowników Państwa firmy do udziału w treningach piłkarskich, które 
rozpoczynają się w marcu 2012 rok.

Firma Let’s Move Sp. z o.o. specjalizuje się w organizowaniu zajęć rekreacyjno-sportowych 
dla firm, w celu zapewnienia aktywnego wypoczynku ich pracownikom, po godzinach pracy.

Poprzez rozgrywki, turnieje, czy treningi, pragniemy zapewnić dużą dawkę zdrowego 
wypoczynku oraz sportową rywalizację jak największej grupie uczestników.

Zespoły, które chcą doskonalić swoje umiejętności piłkarskie zapraszamy na treningi 
prowadzone przez wykwalifikowanego trenera. Na zajęciach będą doskonalone elementy 
techniki oraz zasady taktyczne.

 

W ramach treningów zapewniamy:

● jedną godzinę zajęć w systemie 30 min. ćwiczeń, 30 min. gry szkoleniowej
● trening raz w tygodniu w stały dzień tygodnia i ostałej godzinie
● sparingpartnera o zbliżonym poziomie zaawansowania piłkarskiego
● przyjemną atmosferę zajęć pod okiem wykwalifikownego trenera
● wysokiej klasy sprzet sportowy marki Erima, Patrick
● napoje izotoniczne, wodę mineralną
● ubezpieczenie NNW
● doskonałą zabawę i mile spędzony czas

 
 

Opłaty i zgłoszenia:
 
Zgłoszenia drużyn do treningów przyjmowane są  26.03.2012 r.

Kartę zgłoszeniową zamieszczoną na stronie www.letsmove.pl należy wypełnić i wraz zpieczęcią 
firmową i przesłac na adres e-mail: biuro@letsmove.pl

 

Koszt uczestnictwa w treningach piłki nożnej:

● 1850 zł - dla klientów grających w lidze
● 2150 zł - dla klientów tylko trenujących

 
 

Rozpoczęcie zajęć treningowych - 29 marca 2012 r.
 

Zapraszamy i czekamy  na Państwa zgłoszenia
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