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Mam p r zy j emność  z ap roponować  Pańs twu 

udział w  Pierwszych Mistrzostwach Polski

Branży IT. Celem imprezy jest propagowanie 

g r y  w  t e n i s a  s t o ł o w e g o ,  i n t e g r a c j a 

środowiska informatycznego oraz prezentacja i 

promocja nowych produktów liderów branży.

Program imprezy zakłada rywalizację sportową w 

profesjonalnych warunkach, pod okiem najlepszych 

fachowców, a jednocześnie możliwość spotkań, 

prezentacji, negocjacji i relaksu dla uczestników. 

Podczas rozgrywek, na terenie obiektu Mosir 

Rumia będą prezentowane najnowsze trendy 

rynkowe oraz nowinki informatyczno-technologiczne. 

Dla zwycięzców przewidziane są wartościowe nagrody

rzeczowe i finansowe. Będą oni mogli zagrać towarzyski

mecz z Wicemistrzem Świata, Europy i Mistrzem

Polski  Leszkiem Kucharskim oraz otrzymać deskę z

jego dedykacją.

Szanowni Państwo,
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Hala Widowiskowo-Sportowa MOSIR Rumia, 

pełna informacja: http://mosir.rumia.pl/pl/hala-sportowa

TERMIN - 10/11 maja 2018 r.

CZAS I MIEJSCE
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PROGRAM IMPREZY

dzień pierwszy 

09:00-10:00     rejestracja zawodników/rozgrzewka

10:10-13:30     oficjalne otwarcie imprezy oraz 

                      gry eliminacyjne w grupach

13:30-14:30     lunch 

15:00-18:00     rozgrywki deblowe i turniej pocieszenia

19:00-23:00     kolacja/coctail, rozmowy biznesowe

dzień drugi

10:00-13:00     rozgrywki finałowe, prezentacja zwycięzców,

                      wręczenie nagród

13:30-13:40     oficjalne zamkniecie imprezy 

13:40-14:40     lunch

Podczas rozgrywek będą serwowane: kawa, herbata, 

zimne napoje oraz drobne przekąski.   
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BAZA HOTELOWA

Do dyspozycji naszych gości 

przygotowaliśmy noclegi w

Hotelu SPA Faltom Rumia**** 

 położonym ok. 2 km od 

miejsca imprezy.
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Hotel zapewnia:

* Lobby Bar, Night Club

* Café Bar dla palących

* Salę ćwiczeń cardio

* Salę do squasha

* 4-torowy bowling, bilardy

* Basen ze zjeżdżalniami wodnymi

* Łaźnie parowe, sauny

* Groty solne

* Ogród hotelowy, słoneczny

   taras z leżakami

 
www.hotel-faltom.com.pl
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W rozgrywkach mogą brać udział pracownicy firm z 

szeroko rozumianej branży IT, nie mogą startować 

osoby profesjonalnie grające obecnie lub w przeszłości

w lidze od 1-3. Organizator zastrzega sobie w 

s tosunku  do  zwyc ięzców prawo weryfikac j i 

faktycznego zatrudnienia w podmiocie z ramienia

 którego startują. Rozgrywki bedą prowadzone wg zasad 

ITTF na stołach Butterfly, piłkami 40+  ***. 

Eliminacje będą prowadzone w czteroosobowych 

grupach, (gry do 3 wygranych setów), dalsze 

gry będą prowadzone w systemie pucharowym.

* Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu 

rozgrywek w zalezności od ilosci zgłoszonych zawodników.

REGULAMIN ROZGRYWEK 
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OFERTA SPONSORSKA

MEDIA

Mistrzostwa Polski będą miały szeroki wydźwięk medialny 

w prasie branżowej takiej jak:

 · CRN, 

· IT RESELER NEWS, 

·�N etwork Magazyn, 

· IT Profesional, 

· A utomatyka B2B, 

· T rójmiasto.pl, 

·�Radio Gdańsk

Dodatkowo przygotowana zostanie transmisja na  dedykowanym 

kanale Youtube i w portalach społecznościowych.

Dla chętnych przygotowaliśmy możliwość udziału i spotkania 

z ekspertem z zakresu wdrożenia RODO.
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ORGANIZATORZY:

Obsługa sportowa - Akademia Ping-ponga Leszka Kucharskiego

Obsługa logistyczna - Mosir Rumia

Obsługa techniczna - Technologia-dotyku sp z o.o.
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