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Warszawa, 26 czerwca 2015 r.

Ogólnopolski turniej kibiców FC Barcelony w Poznaniu - „Gramy z
kibicami”

STS, największa legalna firma bukmacherska w Polsce, przy współpracy z portalem kibiców
Barcelony FCBarca.com organizuje ogólnopolski turniej piłki nożnej pod hasłem „Gramy z
kibicami”. Wydarzenie odbędzie się na boiskach treningowych obok INEA Stadionu w
Poznaniu już w najbliższy weekend - 27 czerwca. W zawodach weźmie udział 20 drużyn z
całej Polski. Na kibiców, którzy zdecydują się przyjśd na turniej czekają nie tylko sportowe
emocje, ale także wiele atrakcji przygotowanych przez sponsora wydarzenia.

STS od lat aktywnie wspiera nie tylko polski sport, ale także kibiców, którzy są najważniejszą
częścią świata sportu. Wspólnie z nimi przeprowadziliśmy wiele inicjatyw, np. KolorujeMY czy
„Gramy z kibicami”, w ramach którego dofinansowywaliśmy oprawy meczowe. Nasze
zaangażowanie rozszerzamy także na polskich kibiców klubów zagranicznych. Dlatego też
zdecydowaliśmy się na zorganizowanie turnieju fanów FC Barcelony, która ma w naszym
kraju bardzo liczny fanklub – powiedział Mateusz Juroszek, prezes STS.

W zawodach weźmie udział 20 drużyn, które przyjadą m.in. z Warszawy, Krakowa, Szczecina,
Sieradza czy Olkusza. W sumie na boiskach zagra 200 piłkarzy. Turniej rozpocznie się
meczami fazy grupowej, które zostaną rozegrane w godzinach od 10 do 14.00. Następnie od
godziny 16.00 rozpocznie się faza pucharowa, która potrwa do godziny 18.00. Ekipy, które
zmierzą się w turnieju, powalczą o atrakcyjne nagrody. Wszystkie drużyny otrzymają puchary
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i dyplomy, a trzy najlepsze zespoły zostaną nagrodzone biletami na mecze reprezentacji
Polski, której STS jest oficjalnym partnerem. Najlepsze drużyny zdobędą również vouchery na
zakup sprzętu sportowego, a wyróżniający się zawodnicy otrzymają piłki i koszulki z
podpisami reprezentantów Polski w piłce nożnej.

STS w dniu turnieju, zapewni wiele atrakcji dla kibiców, którzy przyjdą na boiska treningowe
obok INEA Stadionu. Na terenie imprezy powstanie specjalna Strefa STS, w której na
odwiedzających czekad będą liczne gry i zabawy. Miłośnicy sportu będą mogli sprawdzid
swoje umiejętności piłkarskie - do ich dyspozycji zostanie oddana bramka celnościowa. W
strefie STS można będzie także poczud dreszczyk emocji grając na konsoli lub w piłkarzyki. O
odpowiednią oprawę muzyczną i prowadzenie imprezy zadba profesjonalny DJ. Strefa STS
będzie czynna przez cały czas trwania turnieju. Udział we wszystkich atrakcjach jest
bezpłatny.

Więcej informacji:
Paweł Rabantek
Doradca zarządu ds. PR
(+48) 603 870 044
pawel.rabantek@sts.pl
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