


O Nas

Mecze PlayVolley rozgrywane

są w Arenie Ursynów 

- najnowocześniejszej 

w Warszawie hali sportowej

sytuującej się przy ul. 

Rtm. W. Pileckiego 122.

Profesjonalna organizacja rozgry-

wek siatkarskich: licencjonowani 

sędziowie, komisarz meczu  

(punktacja i statystyki), napoje 

izotoniczne i woda, ubezpiecze-

nie dla zawodników NNW i KL - 

5,000 zł, uroczysta Gala z uho-

norowaniem zwycięzców, nagro-

dy dla najlepszych drużyn, pro-

fesjonalny serwis internetowy 

ligi: PlayVolley.pl.

Na naszej stronie internetowej 

zamieszczamy relacje i zdjęcia

z każdego meczu, wyniki i pełne 

statystyki każdego meczu,

klasyfikacje indywidualne, reklamy 

firm współpracujących, newsy,

terminarz, tabele punktowe.

Każda praca wymaga zaangażowania i poświęcenia. 
Każda - nawet ta najbardziej lubiana - zabiera energię i siłę. 
A dobry pracownik to wypoczęty pracownik, pełen opty-
mizmu, entuzjazmu, zapału, radości i sił witalnych. Zach-
odzi tu pewna sprzeczność i rodzi się pytanie: czy da się 
to połączyć? My znamy odpowiedź. Mało tego: mamy 
nawet na to receptę!“”

PlayVolley - Liga Siatkówki Firm to w pełni profesjonalne rozgrywki dla firm, które dbają 
o swoich pracowników, ich aktywny tryb życia, integrację, a także o własne korzyści.
PlayVolley to liga zorganizowana z myślą o zdrowej rywalizacji pomiędzy przedsiębiorstwami, 
małymi i dużymi, ogólnopolskimi i regionalnymi. PlayVolley to wspaniała atmosfera, 
możliwość regeneracji, rozładowania napięcia, doładowania akumulatorów. To świetna 
zabawa, ale i walka o jak najlepszy sportowy wynik, przekładający się na wizerunek 
firmy. To również budowanie i podtrzymywanie kontaktów biznesowych.



Rozgrywki
PlayVolley

10 meczów w sezonie 
po 1,5 h każdy

3 sety do 25 punktów 
wg przepisów gry w piłkę 
siatkową 2015-2016 (wyniki 
3:0 lub 2:1)

1212 osób zgłaszanych 
do meczu maksymalnie, 6 
osób na boisku, dowolna 
liczba zmian podczas gry

Mecze we wtorki, środy lub czwartki
w godzinach 18:30-23:00

Zgłoszenie wiąże się z akceptacją
regulaminu PlayVolley

Reprezentanci firm przed przystąpieniem Reprezentanci firm przed przystąpieniem 
do rozgrywek powinni poddać się badaniom 
lekarskim, stwierdzającym ich dobry stan 
zdrowia, zezwalający na grę w siatkówkę

Profesjonalna  orga-
nizacja rozgrywek 
siatkarskich (posi-
adamy wieloletnie 
doświadczenie
w organizacji imprez 
sportowych m.in. 
meczów PlusLigi

Całosezonowa 
reklama
w serwisie
PlayVolley.pl

Atrakcyjne  
nagrody dla
najlepszych 

drużyn

Dodatkowo 
płatne: stroje
siatkarskie, 
treningi

Komplet strojów 
w dodatkowej 
cenie 120 PLN / 

szt. Projekt gratis!

Najnowocześniejsza 
w Warszawie,
w pełni wyposażona 
hala sportowa  (Arena  
Ursynów)  oraz 
bezpłatny  parking

Pakiet ubezpiecze-
nia NNW i KL

Profesjonalna 
obsługa oraz 
wykwalifikowana 
i licencjonowana 
kadra sędziowska



Siatkarskie
Eventy

Pierwsze
Mistrzostwa

w Piłkę Siatkową 
Hoteli SPA
Dr Irena Eris

Mistrzostwa
Firmy
IMTECH

Siatkarski
Dzień Dziecka
z zawodnikami
ONICO Warszawa

PlayVolley to także siatkarskie eventy. 
Organizowaliśmy już m.in.:

Turnieje Siatkówki Plażowej

LaPlaya Volleyball Cup

I Mistrzostwa ING



Koszt i terminy

PlayVolley to także treningi prowadzone przez wykwalifikowanych szkoleniowców 
między innymi Antoniego Marczyńskiego, Łukasza Drzewickiego oraz Marcina 
Nowaka - byłego zawodnika Politechniki Warszawskiej oraz Reprezentacji Polski.

WIOSNA ‘19
03.04 - 14.06.2019

JESIEŃ ‘18
02.10 - 13.12.2018

ZIMA ‘19
14.01 - 22.03.2019

Nowi Uczestnicy

Pakiet 10 treningów
(po 1,5h każdy) to koszt:

3 390 PLN
Trening ze sparingowcem

550 PLN
Trening indywidualny

350 PLN
Trening ze sparingowcem

5 290 PLN
Trening indywidualny

Pojedynczy trening
(trwający 1,5h) to koszt:

4 290 ,- 3 990 ,- 7 780 ,- 11 570 ,-

Dotychczasowi 
Uczestnicy

2 sezony z góry 3 sezony z góry

* Wszystkie podane ceny są cenami netto



Katarzyna Mazurkiewicz PlayVolley

katarzyna.mazurkiewicz@playvolley.pl playvolley@playvolley.pl

Kontakt

Zaufali nam

Dołącz i Ty!

...i inni

Zadzwoń
537 822 999


