Win your success with us!

Dla osób
grających w brydża

to cykl
profesjonalnych,
brydżowych
turniejów par
rozgrywany
pomiędzy firmami

Od stycznia do maja 2019
7 spotkań co 3 tygodnie
w godzinach 18-22
Styczeń: 8, 29 | Luty: 19
Marzec: 12 | Kwiecień: 1, 22
Maj: 7

Warszawa – Giełda Papierów
Wartościowych
Łódź – McCormick Career Center
Gdańsk - tbc

Dla kogo

Jak często

Gdzie

Zasady
Firma może zgłosić dowolną liczbę par

Turnieje rozgrywane na zasadach turniejów sportowych
• Liczba rozdań: 18 – 22
• Turniej na zapis maksymalny
• Wynik osiągnięty w rozgrywce jest porównywany z wynikami innych par
• W każdym mieście gramy te same rozdania

Każda firma ma zapewnione wsparcie eksperta brydżowego pomiędzy turniejami
Ekspertów zapewnia Fundacja Bridge24 - http://bridge24.pl/

•
•

Każdy turniej zaczyna się od sesji networkingowej, w czasie której zapewniamy catering
Bridge2Success Biznesliga rozpoczyna się 8 stycznia 2019 spotkaniem noworocznym w Warszawie i
miniturniejem, podczas którego przedstawimy szczegółowy regulamin rozgrywek

Cena netto za zgłoszenie
1 para – 2500 zł

druga para – 2000 zł

każda kolejna para– 1500 zł

Cena zawiera
•

Profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie turniejów przez sędziów PZBS

•

Czat z ekspertem w wymiarze do 7 godzin w czasie trwania cyklu turniejów

•

Dedykowana strona z analizą rozdań i podsumowaniem wyników

•

Wynajem sali wraz z infrastrukturą brydżowych turniejów sportowych

•

Catering w czasie turnieju

•

Dla 10 pierwszych par w rankingu ogólnokrajowym – bezpłatne zaproszenie na Bridge2Success FEST, pierwszy międzynarodowy festiwal
brydża w Polsce o zasięgu ogólnoświatowym, 11.05.2019 w Warszawie

•

Nagrody niespodzianki dla 3 pierwszych par w rankingu ogólnopolskim z uroczystym wręczeniem w czasie Bridge2Success FEST

•

Nagroda niespodzianka dla najlepszej pary w każdym mieście

•

Atrakcyjne zniżki dla par spoza pierwszej 10 w rankingu ogólnopolskim na udział w Bridge2Success FEST

•

Dla chętnych – członkostwo w Polskim Związku Brydża Sportowego (PZBS) na 2019 rok, co oznacza m.in. uwzględnienie
Klasyfikacji Generalnej Punktacji PKL PZBS (baza MSC Cezar) i wejście do grona profesjonalnych brydżystów

w

Pieniądze uzyskane z Bridge2Succes Biznesliga zostaną przeznaczone na uruchomienie programu nauki
brydża w ramach Bridge2Success HUB i na organizację Bridge2Success FEST

Jak się zapisać
Wyślij mail na biuro@bridge2Success.com.pl podając:
• Nazwę firmy
• Liczbę par
• Imię i nazwisko oraz mail osoby do kontaktu
Zgłoszenia przyjmujemy do 20 grudnia 2018

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o inicjatywie Bridge2Success, zostać naszym
Ambasadorem i/lub Sponsorem, zapraszamy do kontaktu:
Ela Tomczuk
ela.tomczuk@bridge2success.com.pl
Asia Chmielewska
joanna.chmielewska@bridge2success.com.pl
www.sztukaipasja.pl/pasja

Organizatorzy
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