
 

Zapraszamy do udziału w  
V Pleszewskiej Grze Miejskiej 

„Łączy nas piłka” 

23 czerwca 2016r. (czwartek) od godziny 10.00 

23 czerwca 2016r. (czwartek) o godzinie 10.00, rusza kolejna, V Pleszewska Gra Miejska „Łączy 

nas piłka”. W tym roku podczas gry uczestnicy podróżować będą po państwach EUROPY. 

Odwiedzimy te kraje, w których odbywały się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej.  
Na dobry początek DNI PLESZEWA 2016r! 
 
Jeżeli posiadasz najwspanialszych przyjaciół, z którymi łączy Cię wspólna pasja i jesteście jedną 
zgraną paczką, chodzicie razem do szkoły, działacie w stowarzyszeniu, klubie sportowym, Kole 
Gospodyń Wiejskich, grupie nieformalnej, grupie uczniowskiej- zgłoś swoją drużynę!  
 
Do kiedy zgłoszenia? 

Do 17 czerwca 2016r. (piątek) na formularzu pobranym ze strony 

www.wolontariat.pleszew.info  
Można złożyć osobiście, lub przysłać e-mailem wolontariat.pleszew@gmail.com  
 
Kto może wziąć udział w IV PGM: 

Do uczestnictwa zapraszamy osoby w wieku od lat 13 do 113! (w przypadku osób 

niepełnoletnich wymagany jest w drużynie pełnoletni kapitan). Drużyna musi liczyć 5 osób (z 
kapitanem). Zapraszamy przedstawicieli szkół, stowarzyszeń, grup nieformalnych, grup 
pracowniczych, reprezentacje osiedli, amatorskie grupy sportowe i każdego kto zechce się 
przyłączyć! 
 
Tematyka gry? 
Euro 2016 i historia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 
Pleszewscy kibice mają szanse wziąć udział w finałowym meczu ME 2016, na Stade de France (pod 

Paryżem). Aby dostać się na to piłkarskie widowisko drużyny muszą…zebrać pieniądze na BILET. 

Do zebranie mają 1500 Euro na 10 punktach z zdaniami.  

Zadaniem drużyn będzie zatem odnalezienie METY i zebranie jak najwięcej euro na swojej karcie 

zadań.  

Nagroda główna dla zwycięskiej drużyny: nowoczesne i pakowne nośniki pamięci (64 GB) 
Dla wszystkich uczestników gry i wolontariuszy: nośniki pamięci (8GB).   
 
Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:   
Powiatowa Świetlica Środowiskowa dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie- LOKALNE 
CENTRUM WOLONATARIATU   przy ul. Św. Ducha 5/13. 
 
Więcej informacji oraz REGULAMIN (zgoda rodziców i FORMULARZ) na naszej stronie 
internetowej www.wolontariat.pleszew.info lub pod numerem telefonu: 62 7427 680 lub 
664054396 

Nie zastanawiaj się, dołącz do nas i poczuj smak przygody! 
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Organizatorzy: 

- Powiatowa Świetlica Środowiskowa dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie- Lokalne Centrum 
Wolontariatu w Pleszewie 

- Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie 

- Dom Kultury w Pleszewie 

- ZHP Hufiec Pleszew 

- Pleszewskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Narkomanii 

- Fundacja ANIMACJA 

 

Partnerzy: 

- Spółka SPORT Pleszew 

- Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie 

- Salezjańska Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Św. Rodziny w Pleszewie 

- Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie 

- Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich 

- Centrum Harmonia 

 

 
 


