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Mallorca Football Events

For amateur, futsal and leisure league teams 

For amateur, futsal and leisure league teams 

Turniej piłkarski Majorka 

Tel: 0031-653-333083
Faks: 0049-2874-9017765
Website: www.mallorca-tournament.com
Facebook: http://facebook.mallorca-tournament.com
E-mail: info@mallorca-tournament.com

Broszura elektroniczna: 
Języki: angielski, hiszpański, niemiecki, włoski, holenderski i francuski.  
Przejdź do : http://booklet.mallorca-tournament.com
Języki: chiński, angielski, portugalski, rosyjski, japoński i arabski. 
Przejdź do: http://booklet2.mallorca-tournament.com

Szanowni Członkowie Zarządu, Koleżanki i Koledzy, miłośnicy piłki nożnej!

Mamy niniejszym przyjemność zaprosić Wasz klub lub drużynę do udziału w 11. Turnieju 
piłki nożnej – Majorka 2022.

Turniej Majorka 2022 jest organizowany przez doświadczoną organizację Mallorca Football Events przy 
pełnym poparciu Rady gminy Calvia i Izby Turystycznej Majorki. Jesteśmy zaszczyceni, mogąc zaprosić Waszą 
drużynę piłkarską do udziału w turniejach piłkarskich rozgrywanych na Majorce w 2022 roku. 

W maju roku 2022 organizujemy 3 turnieje dla drużyn amatorskich. Turnieje trwać będą:

1. Od czwartku 12 maja do poniedziałku 16 maja 2022 r. włącznie w popularnym i przyjaznym kurorcie 
Santa Ponsa

2. Od czwartku 19 maja do poniedziałku 23 maja 2022 r. włącznie w popularnym i przyjaznym kurorcie 
Santa Ponsa

Istnieje możliwość zarezerwowania dodatkowych noclegów przed turniejami i po nich. W takim przypadku 
należy jak najszybciej poinformować nas o planowanych datach pobytu.

Gra w piłkę nożną na Majorce to wspaniała zabawa, a dodatkowo ta kosmopolityczna wyspa oferuje niezwykle 
wiele atrakcji, co tworzy doskonałą okazję do połączenia urlopu z unikalną rywalizacją w turnieju piątek 
piłkarskich. Dzięki dostępności fantastycznych hoteli i apartamentów w pobliżu obiektów sportowych 
spędzicie z drużyną 4 noce i 5 dni na przeżywaniu fascynującej przygody.
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Zapraszamy rodziny, przyjaciół i kolegów do przyjazdu i dopingowania drużyn lub po prostu na wspaniały urlop! Każdy uczestnik 
turnieju przybywający z najbliższą rodziną, partnerami lub przyjaciółmi może korzystać z takich samych stawek jak reszta drużyny, 
dotyczy to również przewozu do i z lotniska oraz wszystkich specjalnych rabatów na zaplanowane wycieczki.

Wystarczy podać dane osób towarzyszących, a my zajmiemy się resztą.

Mile widziane są drużyny amatorskie, piłki halowej, zakładowe i dowolnego innego typu, niezależnie od 
tego, czy jesteście drużyną gminną, grającą dla rozrywki, czy łączy Was praca bądź przyjaźń.

175 euro za drużynę

Jeśli tylko możliwe, drużyny zostaną 
podzielone na kategorie zależne od 
umiejętności.

Termin rejestracji uczestników turnieju w dniach 12-16 maja upływa 31 
marca 2022 r. Rejestracjapo tym terminie jest możliwa, prosimy o kontakt 
z organizatorami.
Termin rejestracji uczestników turnieju w dniach 19-23 maja upływa 31 
marca 2022 r. Rejestracja po tym terminie jest możliwa, prosimy o kontakt 
z organizatorami.
mogelijk.
175 euro za drużynę

1.

2.

Chcesz przyjechać bez drużyny piłkarskiej?

To żaden problem!!!

Turniej

Kto  może wziąć udział?

Termin   rejestracji

Toernooikosten

Wszystkie mecze odbędą się zgodnie ze skrupulatnie ułożonym harmonogramem. Każda drużyna będzie 
miała jeden lub dwa wolne dni na poznanie naszej fantastycznej wyspy. Na prośbę udostępniamy też 
specjalnie wybrane wycieczki. Turniej zostanie rozegrany na 5 boiskach na świeżym powietrzu w kompleksie 
sportowym kurortu Santa Ponsa. Drużyny będą się składać z 5 / 7 piłkarzy.

Rozgrywki odbędą się w następujących kategoriach:

•   Turniej mężczyzn
•   Turniej kobiet
•   Turniej mężczyzn 35+
• Turniej mężczyzn 45+
•   Turniej kobiet 35+ (tylko 19 - 23 maja)
• Turniej mężczyzn 55+ (tylko 19 - 23 maja)
• Turniej 7 na 7 (tylko 12 - 16 maja)

• Nawierzchnia boisk to sztuczna trawa.
• Z tego względu prosimy o zakładanie wyłącznie butów do piłki halowej lub specjalnych do gry na sztucznej murawie.
• Mecze będą rozgrywane piłką nr 4 (5 na 5).
• Mecze będą rozgrywane piłką nr 5 (7 na 7).
• Bramki mają rozmiar jak w piłce halowej lub ręcznej lub 7 na 7.
• Stosowanie nagolenników jest obowiązkowe, aby uniknąć poważnych obrażeń.
• Turniej będzie trwał trzy dni. Drużyny rozegrają mecze fazy grupowej w piątek lub sobotę. W niedzielę odbędą 
 się mecze fazy pucharowej i �nały.
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Dane hoteli i apartamentów, ich opisy oraz ceny można znaleźć na naszej stronie  www.mallorca-tournament.com

Hotele i apartamenty w Santa Ponca
Uczestnicy turniejów z pewnością znajdą zakwaterowanie dopasowane do ich budżetu. Proponowane hotele i apartamenty 
zostały starannie wybrane. Kategorie hoteli to 3*** lub 4 *** z nowoczesną infrastrukturą, wygodnymi pokojami, klimatyzacją, 
zróżnicowanym menu bufetowym dopasowanym do wszystkich gustów, dziennymi i wieczornymi programami rozrywkowymi 
oraz bardzo przyjaznym personelem. Hotele w Santa Ponca usytuowane są w pobliżu kompleksu sportowego i zaledwie 150 
metrów od plaży. Niektóre z nich udostępniają za darmo boiska treningowe.

Przygotowaliśmy specjalną ofertę apartamentów (z własnym wyżywieniem, kategoria 2-3 klucze) w pobliżu kompleksu 
sportowego oraz czystych i bezpiecznych plaż kurortu Santa Ponsa.

•   4 noclegi w hotelu 3- lub 4-gwiazdkowym
•   Lub 4 noclegi w apartamencie kategorii 2 lub 3 klucze z własnym wyżywieniem
•   Śniadania w formie bufetu na zimno i ciepło wyłącznie w hotelach
•   Posiłki wieczorne z winem lub wodą wyłącznie w hotelach (wyjątkiem Playas del Rey)
•  Drinki powitalne wyłącznie w hotelach
•  Trofea dla każdej drużyny
•   Bransoletki dla uczestników
•   Ceremonie otwarcia i zamknięcia
•   Uroczyste przyjęcia
•   Przewozy do/z lotniska w klimatyzowanym samochodzie
•   W kurorcie pomoc ze strony naszego partnera Viajes Adramar.

Ceny dotyczą czasu trwania turnieju, czyli 4 nocy/5 dni.

Od 209 euro za 3-gwiazdkowy hotel w Santa Ponca
Od 233 euro za 4-gwiazdkowy hotel w Santa Ponca
Od 250 euro za 4-gwiazdkowy hotel wyższej klasy w Santa Ponca
Ceny za noclegi jednej osoby, przy dwóch osobach w jednym pokoju.
 

Od 112 euro za apartament w Santa Ponca
Cena za noclegi jednej osoby, przy 5 osobach w jednym apartamencie.

Szczegółowe informacje dotyczące cen są dostępne na naszej o�cjalnej stronie i w załączniku z cenami 
dołączonym do tego zaproszenia. Ceny nie obejmują przelotów!!!

Istnieje też możliwość zarezerwowania dodatkowego noclegu przed turniejem i po jego zakończeniu. 
Z przyjemnością udzielimy dalszych informacji.

Udział drużyny wymaga zarezerwowania całego pakietu, włącznie z
zakwaterowaniem i przewozami do/z lotniska.
   

Hotele i apartamenty

Ceny pakietów

Cena obejmuje

Cena nie obejmuje podatku turystycz-
nego, którego wysokość można 
znaleźć w cenniku na naszej stronie 
www.mallorca-tournanemt.com.  
Uczestnicy muszą opłacić ten podatek 
po przybyciu do hotelu lub apartamen-
tu. 

Double Room
€ 209 p.p.

Hotel incl. breakfast & dinner
whole period

Double Room
€ 233 p.p.

Hotel incl. breakfast & dinner
whole period

Double Room
€ 250 p.p.

Hotel incl. breakfast & dinner
whole periodsuperior

Apartment
€ 112 p.p.

whole period
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You
will

LOVE
it !!! 

Sposoby rezerwowania hoteli lub apartamentów oraz opłacania noclegów opisuje formularz zgłoszeniowy!

Cena obejmuje przewóz z lotniska do hotelu i z powrotem. Dotyczy to również drużyn lub rodzin 
rezerwujących dodatkowe noclegi.

Ceny przelotów mogą być niższe kilka dni przed i po datach rozpoczęcia i zakończenia turnieju.

Aby drużyna mogła wziąć udział w turnieju, formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie opłaty turniejowe należy wnieść do dnia 31 
marca 2022  r. Zgłoszenia będą rejestrowane w kolejności ich napływania.
Zgłoszenie można przesłać w wiadomości e-mail na adres info@mallorca-tournament.com

Liczba miejsc jest ograniczona, prosimy więc o szybką wpłatę, która zagwarantuje możliwość udziału w turnieju.

Wiza

Jeśli do wjazdu drużyny do Hiszpanii niezbędna jest wiza, należy przesłać organizatorom turnieju listę wszystkich członków 
delegacji do dnia 1 marca 2022 r. Lista musi zawierać dane wszystkich członków delegacji: ich imiona i nazwiska, daty 
urodzenia, numery paszportów oraz ich daty wydania i ważności. Procedury wizowe w ambasadach Hiszpanii są bardzo 
restrykcyjnie przestrzegane. Dlatego nie wolno spóźnić się ze złożeniem wniosku wizowego.

Nie przyjmujemy odpowiedzialności za odrzucenie nieterminowo złożonego zgłoszenia drużyny.

Ważne:
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody lub obrażenia powstałe podczas turnieju lub
w wyniku udziału w nim. Uczestnicy biorą udział w turnieju na własne ryzyko.
Uczestnikom turnieju zalecamy posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia podróżnego obejmującego opiekę medyczną 
na okres pobytu na Majorce.

Więcej informacji znaleźć można na naszej stronie www.mallorca-tournament.com, 
skąd można pobrać szczegółową broszurę. Można też o nią poprosić, pisząc na adres 
info@mallorca-tournament.com

Z niecierpliwością oczekujemy na rejestracje drużyn i możliwość powitania ich na 11. 
Turnieju piłki nożnej – Majorka 2021.

Organizatorzy

Harry Engels

Prosimy o wskazanie 1., 2. i 3. wyboru na formularzu zgłoszeniowym. Zrobimy wszystko, aby 
zakwaterować każdą drużynę we wskazanym przez nią hotelu lub apartamencie. Jeśli wybrany hotel lub 
apartament będzie niedostępny,  Viajes Adramar poinformuje o dostępnych hotelach lub apartamentach. 
Zalecamy jak najszybsze przesłanie rezerwacji, aby uniknąć niepotrzebnego rozczarowania. Liczba miejsc 
jest ograniczona.

Transport

Rezerwacje


