
ZAPROSZENIE  
Z przyjemnością pragniemy zaprosić Wasz Klub 

do udziału w Autorskim Projekcie Społecznym pn. 

XVI Międzynarodowy  Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt do lat 14 oraz Chłopców do lat 14 
pod Honorowym Patronatem Prezydenta Gdyni – Wojciecha Szczurka 

ARKA GDYNIA SUMMER CUP' 2015
 

 

TERMIN ZAWODÓW: 
JUNIOR C-2 (rocznik 2001 / 2002): 19 – 21 VI 2015 r.  
 

KOGO ZAPRASZAMY: 
W turnieju corocznie biorą udział najlepsze polskie kluby piłkarskie, oraz zaproszone zespoły zagraniczne, tak sławne         
jak choćby FC BATE Borisov, BORUSSIA Dortmund, EVERTON FC, Hamburg czy VFL Bochum, które uczestniczyły            
w poprzednich latach a także… wszystkie zainteresowane drużyny, nawet te z małych i nieznanych miejscowości! 
W tegorocznej zimowej edycji zawodów, które odbyły się w hali GDYNIA ARENA w dniach 03-04 01 2015 roku                
wygrała słynna niemiecka drużyna BAYER 04 Leverkusen. 

 



IDEA „ARKA GDYNIA SUMMER CUP” 
 

W letniej edycji turnieju corocznie biorą udział wszystkie zainteresowane drużyny, zarówno te najsłynniejsze, jak i kluby 
lokalne oraz z mniejszych ośrodków sportowych z Polski oraz innych europejskich państw.  
Same zawody rozgrywane są na kilku boiskach, zaś oferta integracyjna i edukacyjna, czynią imprezę bardzo atrakcyjną    
oraz realnie przydatną w rozwoju cech społecznych młodych uczestników projektu, pochodzących z różnych części Europy. 

Turniej “AGSC” to: 
- FUTBOL,  

o EDUKACJA, 
 SZACUNEK, 

 INTEGRACJA 
 

 

 
 

 

 



PRZYGODA I NAUKA 
Futbol nie jest nadrzędnym celem tego projektu – jest tylko środkiem w realizacji tworzenia atmosfery wzajemnego 
poszanowania wartości kulturowych. Futbol daje nam jedynie możliwość wzajemnego spotkania w danym miejscu i czasie, 
by wzajemnie w sposób jak najbardziej namacalny poznawać Gdynię, jej morskie i kaszubskie walory oraz budować 
prawidłowe postawy wobec siebie wzajemnie, bez względu na wyznawane wartości, kolor skóry czy stosowane na co dzień 
w swoim rodzinnym środowisku obyczaje. 

PARTNERZY EDUKACYJNI „AGSC’ 2015” 
 

MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ
 

 
 

        

 
„AKWARIUM GDYŃSKIE” MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO 

 
         

 
NARODOWE MUZEUM MORSKIE – „Dar Pomorza” 

 

      



PARTNERZY EVENTOWI „AGSC’ 2015” 
 

KOLIBKI ADVENTURE PARK – największy park przygody w Polsce 
          

 
„STENA LINE”  - skandynawskie promy pasażersko – towarowe 

        

 
CENTRALNY OŚRODEK MEDYCYNY SPORTOWEJ w Warszawie O/ Gdynia 

              

 



 SYSTEM GIER 

 
TURNIEJ DZIEWCZAT U-14 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- przewidujemy start co najmniej 8 drużyn, 
- boiska trawiaste o wymiarach 56 x 68 metrów, NARODOWY STADION RUGBY GDYNIA, 
- liczba zawodniczek – 8 plus 1 bramkarka plus dowolna liczba zawodniczek rezerwowych, 
- rozgrywki minimum w 2 grupach eliminacyjnych po 4 zespoły w każdej – piątek 19 VI 2015 
- rozgrywki finałowe systemem dostosowanym do liczby drużyn – niedziela – 21 VI 2015 

 
 
 

TURNIEJ ChlOPCóW U-14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- przewidujemy start co najmniej 16 drużyn, 
- boiska trawiaste o wymiarach 60 x 100 metrów, 
- liczba zawodników – 10 plus 1 bramkarz plus dowolna liczba zawodników rezerwowych, 
                                                         - Obiekty Gdyńskiego Centrum Sportu, 
                                                         - STADION MIEJSKI GDYNIA, Olimpijska 5 
- rozgrywki minimum w 4 grupach eliminacyjnych po 4 zespoły w każdej – piątek 19 VI 2015 
- rozgrywki finałowe systemem dostosowanym do liczby drużyn – niedziela – 21 VI 2015 
 

LICZBA DRUŻYN CHĘTNYCH DO UCZESTNICTWA NIE JEST NICZYM OGRANICZONA! 
 



 

PLAN ORGANIZACYJNY PROJEKTUORGANIZACYJNY 
TURNIEJU 

CZWARTEK 18 VI 2015 – Od godzin porannych przybywanie drużyn do Gdyni. Zaprowiantowanie od 

kolacji. kolacja, Spotkania organizacyjne z kierownikami drużyn w miejscach zakwaterowania, przedstawienie Zespołu 
Organizacyjnego, dokładnego planu działania podczas pobytu w Gdyni. Dla chętnych, przybyłych w godzinach 
przedpołudniowych możliwość zorganizowania czasu ponad ustalonym programem pobytu. 

PIATEK 19 VI 2015   
1/ Śniadanie, przemieszczenie się do miejsc rozgrywek 
2/ Rozgrywki eliminacyjne w grupach,  
3/ Seminaria edukacyjne Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie  
    dla wszystkich uczestników, 
4/ Obiad w przerwie rozgrywek (restauracja OLIMPIJSKA 5, Stadion Miejski Gdynia  
     oraz ustalone miejsca żywienia w okolicach obiektów turniejowych). 
5/ Przemieszczenie się do Gdyni Kolibek w okolice Ośrodka Wypoczynkowego NATURA Tour, do największego w Polsce   
    parku przygody KOLIBKI ADVENTURE PARK – 3 godzinna zabawa dla zawodniczek i zawodników w formie rywalizacji         
    w ekstremalnych aktywnościach stosownych do wieku.  
6/ Dla trenerów i organizatorów LEADER’S PARTY w formie rautu na świeżym powietrzu, 
7/ Kolacja dla wszystkich, 
8/ KARAOKE i zabawa z D.J-em, 
9 / Wyjazd do miejsc zakwaterowania około godz. 22.00. 
10/ Godz. 23.00 Nocny Bieg Świętojański dla kilku tysięcy uczestników  
     trenerzy drużyn mogą brać udział! Rejestracja do biegu na www.gdyniasport.pl 

 
SOBOTA 20 VI 2015 – EVENTS DAY - OTWARCIE LATA’ 2015 

1/ Śniadanie, przemieszczenie się do Centrum Gdyni, w okolice Skweru Kościuszki i mariny jachtowej – 
2/ Zbiórka na Skwerze Arki Gdynia przy Bulwarze Nadmorskim i przemarsz drużyn na Skwer Kościuszki, 
3/ Uroczyste otwarcie turnieju ARKA GDYNIA SUMMER CUP’ 2015 
4/ Uroczyste otwarcie DNI MORZA 2015, salwy armatnie z niszczyciela ORP BŁYSKAWICA! 
5/ Zwiedzanie polskiego niszczyciela ORP „BŁYSKAWICA”  
    oraz Muzeum Marynarki Wojennej obok plaży centralnej, 
6/ Zwiedzanie polskiego żaglowca Muzeum „Dar Pomorza”,  
7/ Zwiedzanie polskiego trzymasztowca Akademii Morskiej w Gdyni „ Dar Młodzieży”. 
8/ Przejazd do Bazy Promowej w okolice Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego „BCT” 
    – zwiedzanie wielkiego promu pasażerskiego STENA LINE, w tym: 
    - mostek kapitański,  
    - wszystkie pokłady, 
    - sklepy wolnocłowe, w tym skandynawskie pamiątki, 
    - dyskoteka dla wszystkich uczestników turnieju,  
    - obiad na promie w restauracji dla wszystkich uczestników „AGSC’2015”, 
9/ Przejazd wg planu indywidualnego, np. na wieżę widokową w Gdyni Kolibkach  
     lub do Orłowa na molo i domu Stefana Żeromskiego przy plaży i klifie nadmorskim, 
10/ Powrót do miejsc kwaterunku – kolacja. 
11/ Po kolacji drużyny mogą udać się ponownie do Centrum na plażę główną : 
     - 20.00 – 0.30 koncert „CUDAWIANKI – OTWARCIE LATA 2015!” 

 

NIEDZIELA – 21 VI 2015  
1/ Śniadanie w miejscach kwaterunku, 
2/ Wykwaterowanie i przemieszczenie się do miejsc rozgrywek, 
3/ Rundy finałowe w turnieju dziewcząt i w turnieju chłopców,  
4/ Obiad,  
5/ Mecze finałowe o medale na Narodowym Stadionie Rugby i Stadionie Miejskim w Gdyni, 
6/ Ceremonia Medalowa AGSC’ 2015 

http://www.gdyniasport.pl/


Z KART HISTORII KLUBU: 
 
 

Klub piłkarski Arka Gdynia został założony w 1929 roku i posiada bogatą historię. Do 
największych sukcesów klubu należy zdobycie w 1979 roku Pucharu Polski i start w Pucharze 
Zdobywców Pucharów UEFA. Do najsłynniejszych zawodników Arki należą: król strzelców II ligi w 
barwach Arki z 1972 r. oraz trzykrotny uczestnik finałów i medalista Mistrzostw Świata, wicekról 
strzelców Mundialu GERMANY’74 - Andrzej Szarmach oraz dwukrotny uczestnik finałów i 
medalista MŚ ESPANA’82 - Janusz Kupcewicz. Jak dotychczas ARKA Gdynia rozegrała w 
polskiej ekstraklasie 12 sezonów a zawodnicy Arki oraz zespoły młodzieżowe Klubu odnoszą 
sukcesy na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym. Arka należy obecnie bez wątpienia do 
najlepszych klubów w Polsce, które skutecznie pracują z młodymi adeptami futbolu. Prawdziwy 
worek medali rangi Mistrzostw Polski w ostatnich kilku latach są na to najlepszym dowodem! 

Arka Gdynia to także organizowany od 2000 międzynarodowy turniej piłkarski dla młodzieży „ARKA GDYNIA CUP”, w 
którym dotychczas uczestniczyły 143 kluby z 10 krajów Europy. Turniej „AGC” na stałe wpisał się w historię klubu Arka oraz 
samego miasta Gdynia. Od 2011 roku „AGC” to rozbudowany o realizowanie świadomych relacji społecznych oraz 
integracyjnych projekt, który nosi nazwę ARKA GDYNIA SUMMER CUP. Projekt niniejszy, wraz z otwarciem Dni Morza oraz 
Powitaniem Lata, tworzy w trzeci weekend czerwca każdego roku prawdziwe święto aktywności, przyjaźni i radości. 
 
 

MIASTO GDYNIA 
 

Gdynia jest portowym miastem nadmorskim położonym nad odnogą Morza Bałtyckiego, Zatoką 
Gdańską w województwie pomorskim. Prawa miejskie uzyskała w 1926 roku. Gdynia jest jednym z 
najmłodszych i najnowocześniejszych polskich miast, zbudowano ją w celu zapewnienia Polsce 
morskiego okna na świat. W swojej krótkiej dotąd historii Gdynię oprócz trudnych losów podczas II 
Wojny Światowej dotknęła chyba największa tragedia narodowa XX wieku w Polsce, gdy 
ówczesna komunistyczna władza wydała rozkaz strzelania do rodaków – do bezbronnych cywili, 
którzy 17 grudnia 1970 roku zmierzali do szkół i zakładów pracy. Zginęło 19 osób w wieku 15-35 
lat a ponad 1000 zostało rannych od ran postrzałowych karabinów ludowego wojska i 
komunistycznej milicji. 
Obecnie Gdynia to miasto, z piękną mariną dla żaglowców oraz wieloma atrakcyjnymi i nowymi 

obiektami biznesowymi a także świetną infrastrukturą sportową. Czysta plaża usytuowana w samym centrum miasta oraz 
mnogość barów, restauracji, dyskotek a także atrakcje jakimi bez wątpienia są Akwarium Gdyńskie oraz Centrum Nauki 
Experyment, nawet zimą przyciągają wielu turystów. Gdynia słynnie nie tylko z jednego z najprężniejszych ośrodków 
morskich w środkowej i północnej Europie ale także z ogólno pojmowanej przedsiębiorczości. Spragnieni kultury wiedzą, że 
w Gdyni co roku odbywa się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, zaś Teatr Muzyczny w Gdyni jest nie tylko największym 
ale prawdopodobnie najlepszym tego typu teatrem w całej Polsce. Kto ma ochotę nieco pomarzyć, z pewnością odwiedzi 
malownicze także zimą gdyńskie Orłowo z pięknym molo i widokiem na klif a także urokliwą Promenadą Królowej Marysieńki 
i Domem Żeromskiego. 

 

 
 



 
 

PRESTIGE - MIEJSCA ROZGRYWEK: 
 
 

     Stadion Miejski, 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5                        Narodowy Stadion Rugby, Gdynia, ul. Górskiego 10 

           
 
      
    Obiekty Gdyńskiego Centrum Sportu, 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5      

              
 

 

     Obiekt SI „ARKA” Gdynia - Witominio, ul. Nauczycielska 9         Obiekt GCS, Gdynia - Oksywie, ul. Śmidowicza 1 
               

 
 
 

 
 
 
 

 



MIEJSCA ZAKWATEROWANIA: 
   

1/ NATURA TOUR KOLIBKI, ul. Bernadowska 1, Gdynia,  

Ośrodek wypoczynkowy znajduje się 4 km centrum Gdyni, 800 m od plaży w Orłowie i Centrum Handlowego „KLIF”, 
W Ośrodku znajduje się restauracja, w której uczestnicy korzystać będą z posiłków. 
W okolicy obiektu znajduje się wieża widokowa KOLIBKI, z której rozpościera się piękny widok na Zatokę Gdańską oraz 
Półwysep Helski. 
 

        
 

       
 
 
2/ SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE, ul. Energetyków 13 A, Gdynia,  

Ośrodek znajduje się około 3 km centrum Gdyni oraz około 600 metrów od bazy promowej STENA LINE. 

   
 
 



 
                                                                                                                                                                          , 

KOSZTY I ZWOLNIENIA : 
   
 

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW WOBEC UCZESTNIKÓW,  ZA KTÓRE KLUBY  NIE  WNOSZĄ OPŁATY: 
 

1. Opieka Team Leadera wobec każdej drużyny, 
2. wycieczka po najpiękniejszych miejscach Gdyni, m.in. Kamienna Góra z widokiem na Zatokę Gdańską,  

Promenada Królowej Marysieńki wraz z molo i klif w Gdyni-Orłowie,  
3. zwiedzanie Muzeum Marynarki Wojennej, 
4. zwiedzanie żaglowca-muzeum „Dar Pomorza”, 
5. zwiedzanie żaglowca Akademii Morskiej w Gdyni „ Dar Młodzieży”, 
6. zwiedzanie promu pasażerskiego STENA LINE plus dyskoteka na promie, 
7. okolicznościowe koszulki dla wszystkich zawodników z herbem turnieju,  
8. dla trzech najlepszych zespołów reprezentacyjne puchary oraz medale, 
9. dla każdego trenera pamiątki i upominki za udział w zawodach, 
10. Leader’s Party dla wszystkich trenerów drużyn, 
11. udział w koncercie Powitania Lata - CUDAWIANKI 2015 – plaża centralna Gdynia, 
12. napoje dla wszystkich uczestników turnieju, 
13. bezpłatny transport metropolitalny SKM & ZKM GDYNIA podczas trwania turnieju, 
14. profesjonalna opieka medyczna. 

 
UWAGA: 
- organizator nie ubezpiecza uczestników NNW - należy to do obowiązków startujących Klubów,, 
- organizator nie zapewnia zakwaterowania rodzicom oraz kibicom zespołów przyjezdnych, 
- zawodnicy są zobowiązani do posiadania aktualnego orzeczenia o zdolności do uprawiania sportu, 
- kluby są zobowiązane do uczestniczenia w Ceremonii Medalowej Turnieju. 
 
 

 
KALKULACJA KOSZTÓW UCZESTNICTWA: 
 
1.  koszt pobytu każdego zawodnika lub trenera wynosi 370,00 złotych, wraz z pełnym wyżywieniem  (3 obfite posiłki          
    dziennie  od czwartku kolacji do niedzieli z obiadem włącznie oraz ogniskiem w Adventure Park), 
2. wpisowe wynosi 400 zł od drużyny – PŁATNE TYLKO PRZELEWEM DO DNIA 19 kwietnia 2015 r. jako podstawa do  
     przyjęcia drużyny do uczestnictwa w turnieju, 
3. Ceny obejmują tylko zawodników i trenerów. Ceny podane są w wartościach brutto i zawierają podatek VAT. 
4. Liczba trenerów, kierowników i kierowców autokarów nie może być większa niż razem 4 osoby na każdą drużynę. 
5. Noclegi i wyżywienie, zwiedzanie muzeów i okrętów DLA PIERWSZEGO TRENERA DRUŻYNY są BEZPŁATNE. 
6. Dla drużyn, które w Gdyni nie nocują – obiad 23,00 zł/osoba, ORP „Błyskawica” 7,00 zł/osoba i 1 trener gratis, 
    Żaglowiec Muzeum „Dar Pomorza” 1,00 zł od każdej osoby, 3-godzinna eskapada w Kolibki Adventure Park z  
    ogniskiem i kiełbaską  60,00 zł / osoba lub z kolacją 75 zł / osoba. 
7. rezerwacji miejsc noclegowych dla zawodników i trenerów oraz uwagi do organizatora a także rezerwacja wszelkich  
    dodatkowych atrakcji należy dokonywać tylko i wyłącznie w KWESTIONARIUSZU POBYTOWYM, załączonym do   
    niniejszego zaproszenia i dostępnym także na stronie internetowej. 
 

WARUNKIEM UCZESTNICTWA JEST PRZESŁANIE E-MAILEM PROFESJONALNEJ FOTOGRAFII DRUŻYNY  
oraz OPŁATA WPISOWEGO NA KONTO BANKOWE  do dnia 19 IV 2015 oraz całości kosztów do 31 V 2015 

BANK PKO BP / O Gdynia  62144010260000000004022661 

www.arkagdyniacup.pl 
 

 
 

http://www.arkagdyniacup.pl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

      

 

 



ARKA GDYNIA SUMMER CUP' 2015 

KONTAKT:  
-   SI „A R K A” Gdynia,: 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5,  POLAND 
-   Biuro: Narodowy Stadion Rugby, 81-302 Gdynia, ul. K. Górskiego 10, POLAND 
 -  tel. - fax. +48 / 58 / 662 33 56  

 www.arkagdyniacup.pl 
-     Dyrektor:   Tomasz Bobryk,  tel.  +48 512 17 49 90  
       e-mail:  director@si-arka.gdynia.pl 
--------------------------------------------------------------------------- 
-    Manager ds. kontaktu z klubami drużyn żeńskich: 
      Rafał Freitag, tel. +48 530 000 777 
      e - mail : r.freitag@si-arka.gdynia.pl 
--------------------------------------------------------------------------- 
-     Manager ds. kontaktu z klubami drużyn męskich:  
      Paweł Wypij, tel. +48 501 31 31 27 
      e – mail: p.wypij@si-arka.gdynia.pl 
 
 

                                                                                  / 
I

OSOBOWOSCI PROJEKTU : 

                   

     Michał Globisz                                       Wojciech Szczurek                                           Janusz Kupcewicz 
Wiceprezes S.I.„ARKA” Gdynia        Prezydent Gdyni – Patron Honorowy                           Ambasador Turnieju 
 

PARTNERZY  : 
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