
Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą Tenisowej Ligi Biznesu Legii Warszawa –
Legia Tenis Biznes Cup, która powstała z myślą o najbardziej wymagających graczach tenisa ziemnego na 
wszystkich poziomach zawansowania. Legia Tenis Biznes Cup to jedyna w swoim rodzaju oferta łącząca możliwo-
ści wyjątkowej formy integracji oraz nawiązywania relacji biznesowych w trakcie cyklicznych spotkań,
w najbardziej prestiżowym kompleksie sportowym w kraju, jakim jest obiekt Klubu Tenisowego  Legii Warszawa. 

OBIEKT

• 10 kortów ziemnych, przykrytych w sezonie zimowym nowoczesnymi ogrzewanymi balonami

• Profesjonalne zaplecze z kompleksowym węzłem sanitarnym, dedykowane na wyłączność graczom 

Legia Tenis Biznes Cup

• Placówka Centrum Medyczno – Rehabilitacyjnego Enel-Sport

• Oferta SPA – Enel-Sport

• Świetna lokalizacja i dojazd 
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ZAPEWNIAMY
• Profesjonalną organizację, obsługę sędziowską i techniczną rozgrywek
• Wyjątkową atmosferę pełną rywalizacji i sportowych emocji
• Relacjonowanie wyników oraz niezbędnych informacji na stronach: www.legia.com, www.tenislegia.pl oraz

za pomocą portali społecznościowych
• Możliwość uczestnictwa osób o każdym poziomie zaawansowania gry w tenisa
• Możliwość zapraszania osób towarzyszących – kibiców 
• Mecze rozgrywane w dni powszednie o dogodnej porze dnia (godziny wieczorne)
• Strefę Hospitality dla graczy jak również osób towarzyszących
• Napoje izotoniczne dla zawodników
• Wyjątkowe nagrody od Klubu Tenisowego Legii Warszawa i Klubu Piłkarskiego Legii Warszawa (łączna pula

nagród w turnieju to 10.000 zł)
• Uroczystą Galę Zwycięzców w Biznes Klubie Legii Warszawa!

ZASADY ROZGRYWEK
• Formuła zależna od ilości zgłoszonych firm
• Rozgrywki grupowe po 4 drużyny i mecze każdy z każdym
• Gwarancja rozegrania minimum 5 meczów w trakcie jednej edycji
• Mecze kolejki rozgrywane jednego dnia
• Każda para firm ma do dyspozycji dwa korty, gdzie gra jeden debel, dwa single
• Jednakowa ilość meczów dla wszystkich, nikt nie odpada – wszyscy grają do końca!

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
• I Edycja wiosna 2017– termin zgłoszeń: 15 kwietnia 2017 r.
• Drużyna liczy min. 3 zawodników
• Wpisowe: 7.000 zł brutto 

KONTAKT
Artur Bochenek:
E-mail: artur.bochenek@legia.pl 
Telefon:+48 513 470 470
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