
PICCC
w First Warsaw Golf &CC 

10 – 11 Maj 2014



Dla wszystkich członków CCIFP

Francuskiej Izby Przemysłowo Handlowej w Polsce

Serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszym turnieju,

Polish International Chamber of  Commerce Golf Championship (PICCC)

który odbędzie się 10 i 11 Maja 2014 na polu golfowym First Warsaw Golf & CC.

First Warsaw Golf & CC organizator Międzynarodowego Turnieju PICCC 2014
otwiera prestiżowe pole golfowe dla wszystkich golfistów członków Izb
Bilateralnych i organizacji zrzeszających inwestorów zagranicznych w Polsce.  

Podczas dwóch dni turnieju w międzynarodowej obsadzie i atmosferze oferuje:

- indywidualną i drużynową rywalizację w turnieju golfowym

- uroczystość wręczenia nagród i wspólną zabawę podczas Gali

- akademię golfa dla nie golfistów i dzieci wraz zabawami

- prezentację wszystkich firm uczestniczących w turnieju

Członkowie Izb Bilateralnych biorących udział w 

PICCC 2014



Nie Golfiści:

- Barbecue / piknik, open bar

- VIP i Junior Golf Akademia, lekcja

gry na polu golfowym, konkursy

- Zabawa dla dzieci (trampolina,

zjeżdżalnia, łucznictwo, ping-pong,

gry wideo i inne).

* Transport z i do Warszawy może być zorganizowany przy zgłoszeniu.

Golfiści:

- Shot gun 10:00 pierwsza runda     

turnieju PICCC 2014

- Format turnieju netto Stableford i
netto Strokeplay

- Napoje i przekąski 

- Barbecue/piknik, open bar 

Pierwszy dzień, 10 Maja (sobota)

Wspólnie: 

- Prezentacje firm sponsorskich i uczestniczących w turnieju 

- First Warsaw PICCC 2014 uczestnictwo w Gali i wspólnej zabawie

- Party – DJ music, open bar, fajerwerki



Nie Golfiści:

- VIP Golf Akademia 

& Mini Turniej dla Amatorów

- Zabawa dla dzieci

16:00  Cocktail buffet,  Awards Ceremonie

Golfiści:

- Shot gun 10:00 

Runda finałowa First Warsaw PICC

Format gry Four-Bal – Pary tej samej 

Izby według wyników brutto z 1 dnia
- Podczas turnieju ser i wino

Drugi dzień, 11 Maja (niedziela)

Nagrody PICCC 2014

Kobiety Indywidualna Klasyfikacja: 
3 miejsca netto Stableford
3 miejsca brutto Strokeplay

Mężczyźni Indywidualna Klasyfikacja: 
3 miejsca netto Stableford
3 miejsca brutto Strokeplay

Juniorzy i Początkujący: 
3 nagrody dla zwycięzców w konkursach

Puchar Przechodni PICCC 2014 
Najlepsza drużyna turnieju 

wygrywa nagrodę dla swojej 
przynależnej Izby Handlowej

Format:
HCP      0 - 10 strokeplay netto 
HCP 10,1 - 36 stableford netto



First Warsaw Golf & Country Club

Ul. Golfowa 44 Rajszew, 06-110 Jabłonna

For booking and to further information contact:

Irene Tavi - International Relationship

mob. 530 555 100 ; e-mail: irene@firstwarsawgolf.com

Elżbieta Ptasińska – Tournament

mob.  530 888 488 ;  e-mail: ela.ptasinska@firstwarsawgolf.com

Victor Holynski ;  mob: 791 482 295  ; e-mail: v.holynski@wp.pl

REJESTRACJA W TURNIEJU

PICCC 2014

Prosimy o wypełnienie rejestracji w załączonym 

pliku „PICCC 2014_zgłoszenie ”

i przesłanie zgłoszenia do 

28 kwietnia 2014

Wszelkich informacje udziela:

mailto:irene@firstwarsawgolf.com
mailto:ela.ptasinska@firstwarsawgolf.com
mailto:v.holynski@wp.pl


Tytuł Sponsorski, wyłączność 32 000 zł 

Nazwa firmy sponsorskiej w nazwie turnieju
(branded tournament, przykład International Chamber of Commerce Championship by nazwa firmy)

W pakiecie sponsorskim dodatkowo sponsor otrzyma:  

- Na stronie tytułowej i nagłówkach nazwa sponsora we wszystkich oficjalnych

materiałach, website, flyers i informacjach prasowych

- 8 zaproszeń Turniejowych Full Access Passes

- 20 VIP Guest Passes na wszystkie dni turnieju, razem 60 wejść ( w tym posiłek &

napoje, golf akademia i wolny wstęp na uroczystość wręczenia nagród i Galę)

- 20 m2 powierzchni reklamowej

- Prezentacja firmy podczas Awards Ceremonhy

Gold Sponsor 16 000 zł

- Nazwa firmy rozpoznawalna we wszystkich oficjalnych materiałach,

website, flyers i informacjach prasowych.

- 4 zaproszenia Full Access Passes – Team Sponsorship

- 10 VIP Guest Passes na wszystkie dni turnieju, razem 30 wejść ( w tym posiłek &

napoje, golf akademia i wolny wstęp na uroczystość wręczenia nagród i Galę)

-6 m2 powierzchni reklamowej

Silver Sponsor 8 000 zł

- Nazwa firmy rozpoznawalna we wszystkich oficjalnych materiałach,

website, flyers i informacjach prasowych.

- 4 zaproszenia Full Access Passes – Team Sponsorship

- 5 VIP Guest Passes na wszystkie dni turnieju, razem 15 wejść w tym posiłek &

napoje, golf akademia i wolny wstęp na uroczystość wręczenia nagród i Galę)

- Miejsce na Baner Reklamowy firmy i materiały pisane

PICCC 2014 

OFERTA SPONSORKA - INDYWIDUALNA

Multi-Medialna prezentacja na ekranie  dla firm uczestniczących.



Niezależna drużyna 3 200 zł
-4 graczy ze wszystkimi przywilejami

Indywidualny Gracz 800 zł
-Wszystkie przywileje podczas dwóch dni

Guest Pass 100 zł / per day
Goście nie biorący udziału w turnieju

- pierwszego dnia akademia golfa, obiad oraz gala, atrakcje dodatkowe

- drugiego dnia akademia golfa oraz obiad, atrakcje dodatkowe

Inne możliwości:

First Warsaw Golf & Country Club

Irene Tavi – International Relationship irene@firstwarsawgolf.com

mailto:irene@firstwarsawgolf.com
mailto:irene@firstwarsawgolf.com
mailto:irene@firstwarsawgolf.com
mailto:irene@firstwarsawgolf.com

