Warszawa, dnia 7.11.2017

Szanowna Pani Dyrektor !
Szanowny Panie Dyrektorze !
Już niebawem Warszawa będzie gospodarzem jednej z bardziej prestiżowych imprez sportowych
świata łyżwiarskiego, a mianowicie ISU Challenger Series in Figure Skating 2017/18
Warsaw Cup 2017 czyli międzynarodowych zawodów w łyżwiarstwie figurowym. To druga, po cyklu
Grand Prix, najważniejsza seria zawodów Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (ISU). Warszawskie
zawody są częścią tego cyklu od momentu jego powstania, czyli od 2014 roku. Zanim jeszcze
wymyślono cykl Challenger, Torwar gościł znakomitych łyżwiarzy co roku, zawsze w trzecim tygodniu
listopada, co dało podwaliny do przyznania nam tak ważnej imprezy.
W tegorocznym Warsaw Cup wystartuje ok. 80 zawodników w czterech konkurencjach:
solistki, soliści, pary taneczne oraz pary sportowe. Polacy wystąpią w kategoriach: solistek, solistów
oraz par tanecznych. Zobaczymy zatem: 3 solistki – Elżbietę Gabryszak (OUKŁ Molo Osiek), Colette
Coco Kaminski (FSA Warsaw) oraz Oliwię Rzepiel (Ochota Warszawa), najlepszą w tej chwili polską
juniorkę; 3 solistów – Igora Reznichenko (GKS Stoczniowiec Gdańsk), Krzysztofa Gałę (MKŁ Łódź) i
Łukasza Kędzierskiego (MKŁ Łódź) ; 2 pary taneczne: Justynę Plutowskę/Jeremie Flemin (GKS
Stoczniowiec Gdańsk) oraz Anastasię Polibinę/ Radosława Barszczaka (MKS Axel Toruń ).
Jest to okazja do obejrzenia na żywo zmagań jednych z najlepszych łyżwiarzy figurowych
przez uczniów Państwa szkoły. Dlatego pragniemy zaprosić za Państwa pośrednictwem indywidualnie
lub też wraz z nauczycielami wf, wychowawcami, do kibicowania podczas zawodów w dowolnie
wybranym momencie w dniach od 17 do 19 listopada w godz.11.00-21:00 w obiekcie TORWAR
(lodowisko, ul.Łazienkowska 6a). Wstęp na zawody jest bezpłatny.
Przy okazji zachęcamy również uczniów i nauczycieli do udziału w foto-konkursie z
nagrodami. Wystarczy zrobić dowolne zdjęcie z zawodów i przesłać danego dnia zawodów, do
północy, na adres marketing@pfsa.com.pl. Jury konkursowe wybierze „Zdjęcie dnia”, którego autor
zostanie nagrodzony profesjonalną torbą sportową. Wyniki konkursu będą ogłaszane następnego
dnia na fanpage’u PZŁF na Facebooku (www.facebook.com/PolskiZwiazekLyzwiarstwaFigurowego)
oraz na oficjalnej witrynie PZŁF www.pfsa.com.pl. Tam też znajduje się pełen regulamin konkursu. W
naszym przekonaniu to niepowtarzalna okazja, aby zainteresować młodzież tą niedocenioną w Polsce
dyscypliną sportu, która w ostatnich latach powoli zaczyna się odradzać.
Będzie nam bardzo miło, jeśli zechcą Państwo skorzystać z naszej propozycji. Pragnęlibyśmy,
aby łyżwiarstwo figurowe zdobywało coraz większe rzesze fanów, także wśród młodego pokolenia,
gdyż jest to dyscyplina niezwykle piękna w odbiorze.
Załączamy także elektroniczną wersję plakatu zapowiadającego to sportowe wydarzenie, do
dowolnego wykorzystania, a jeśli będą potrzebne papierowe wersje prosimy o tel. do Biura PZŁF
(22 623 85 64). Jesteśmy także otwarci na różne formy współdziałania w zakresie upowszechniania
polskiego łyżwiarstwa figurowego. W razie pytań lub wątpliwości, osobą wytypowaną do kontaktu w
tej sprawie jest pan Jarosław Nadolski, tel.+48 601 68 76 74, e-mail: marketing@pfsa.com.pl
Z wyrazami szacunku
Magdalena Tascher, Wiceprezes Zarządu
Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego
Poniżej program zawodów oraz szczegóły konkursu dla widzów

Ramowy program zawodów
Piątek, 17 listopada 2017
11:00 – 13:25 Pary taneczne – taniec krótki
13:35 – 17:00 Solistki – program krótki
17:40 – 19:25 Pary sportowe – program krótki
Sobota, 18 listopada 2017
10:30 – 13:45 Soliści – program krótki
14:00 – 17:00 Pary taneczne – taniec dowolny
17:10 – 21:25 Solistki – program dowolny
21:35 – Ceremonie medalowe (pary taneczne, solistki)
Niedziela, 19 listopada 2017
11:00 – 13:00 Pary Sportowe – program dowolny
13:10 – 16:55 Soliści – program dowolny
17:10 – Ceremonie medalowe (pary sportowe, soliści)

Konkurs fotograficzny dla kibiców
Zapraszamy kibiców zawodów Warsaw Cup 2017 do udziału w Foto-Konkursie z nagrodami.
Zasady są następujące:
− w okresie trwania zawodów, tj. 17-19 listopada 2017 należy przyjść na Lodowisko Torwar (ul.
Łazienkowska 6A, 00-449 Warszawa) i zrobić dowolne zdjęcie z zawodów (np. siebie/ rodzinę/
znajomych jako kibiców; zawodników na tafli, na rozgrzewce, itp.). Wstęp na zawody jest
bezpłatny;
− zdjęcia należy przesłać e-mailem na adres marketing@pfsa.com.pl podając przy tym swoje dane
osobowe (imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, nr telefonu) oraz dodając w treści maila
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PZŁF na potrzeby
prawidłowego przeprowadzenia konkursu, zgodnie z regulaminem konkursu fotograficznego dla
kibiców Warsaw Cup 2017;
− zdjęcia nadesłane danego dnia zawodów do godz. 24:00 biorą udział w konkursie na "Zdjęcie
Dnia";
− każdy uczestnik może zgłosić max 5 zdjęć do "Zdjęcia Dnia"; wymagania techniczne dla
zgłaszanych zdjęć to format jpg, jpeg, wielkość max 1 MB, minimalne wymiary 800x600;
− jury konkursowe wyłoni następnego dnia do godz. 11:00 zwycięskie "Zdjęcie Dnia" i poda
nazwisko autora. Wyniki będą udostępnione na stronie www.pfsa.com.pl oraz na Facebook'u.
Autorzy 3 zwycięskich zdjęć (z każdego dnia zawodów) otrzymają w nagrodę profesjonalne torby
sportowe marki "Edea", pozostali laureaci wyróżnienia.
Regulamin konkursu na stronie www.pfsa.com.pl.
W razie pytań, wątpliwości
osobą do kontaktu
jest pan Jarosław Nadolski,
tel.+48 601 68 76 74,
e-mail: marketing@pfsa.com.pl

