Tisztelt Szarka Zsolt vezérigazgató úr!
Tájékoztatni szeretnénk arról, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium élén álló Varga
Mihály miniszter úr fővédnöki szerepvállalásával október 18-án, vasárnap Budapesten
rendezi meg a PromoSport Kft. az amatőr Magyar Kereskedelmi és Ipari Foci Kupát,
amely a gazdasági élet két egymáshoz kapcsolódó szektorának neves szereplőit hívja a
sportpályára.
A szabadidős rendezvény a négy évvel ezelőtt sikerrel bemutatkozott „Kereskedők
Focitornájának” folytatása, amely most először nem csak a kereskedelmi üzletláncok és azok
beszállítóinak csapatait vonultatja fel, hanem hazánk meghatározó ipari vállalatait is. A
házigazda vállalkozás ezzel még nagyobbá és színesebbé kívánja tenni azt a
hagyományosság vált rendezvényt, amelyre így már a hazai élelmiszeripar, a vegyipar, az
elektronikai ipar, az építő, a gumi és műanyagipar, illetve egyéb iparágak szereplői is
csatlakozási lehetőséget kapnak.
A szabadtéri és kispályás mérkőzéssorozat - amelynek megnyitására Varga Mihály miniszter
urat kértük fel - október 18-án reggel kezdődik el és a bajnokavatásra délután kerül sor. A
focikupának ezúttal a jó versenyzéshez és a kellemes időtöltéshez minden szempontból
megfelelő sportlétesítmény, a II. kerületben található Pokorny József Sportközpont ad
otthont.
Nagy megtiszteltetés lenne a számunkra, ha az Ön által vezetett vállalkozás csapata is
benevezne a Magyar Kereskedelmi és Ipari Kupára, amely nem csupán a versengésről, a
sport szeretetéről, a sportszerűségről, illetve a szabadidő egészséges eltöltéséről szólna,
hanem a közösségépítésről és az üzleti kapcsolatok ápolásáról is.
A tornára egységesen, illetve a sportszerű versengés szellemében 10 fős csapatokat várunk,
amelyek tagjai aktív munkaviszonnyal rendelkeznek a benevező vállalatnál, a torna
időpontjában már betöltötték a 25. életévüket, illetve nem vesznek részt nemzeti bajnokság
I-III., illetve a megyei és BLSZ bajnokság I-II. osztályában, de hasonlóképpen a futsal
bajnokságok hivatalos csoportjaiban sem.
A nevezési díj 99.000 Ft+áfa, amely az indulási lehetőségen felül tartalmazza az egész napos
étel és ital ellátást, valamint a helyszínen megrendezésre kerülő játékokon, promóciókon
való részvétel lehetőségét.
A nevezéseket október 6-án 17 óráig fogadjuk el az info@promosport.hu címen a mellékelt
megrendelő és nevezési lap kitöltött és aláírt példányának visszaküldésével.
Mielőbbi megtisztelő jelentkezésükre számítva.
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