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dot. Ponowna prośba o organizację finałowego meczu Pucharu Polski Tenisa 
Stołowego 
 
Towarzystwo Tenisa Stołowego Carbo - Koks Polonia Bytom zwraca się z uprzejmą prośbą 
o zorganizowanie i przeprowadzenie Finału Pucharu Polski Tenisa Stołowego meżczyzn w 
dniu 23-02-2014r. Impreza finałowa byłaby pierwszą organizowaną na ziemi śląskiej w 
mieście Bytom, które w tym roku obchodzi rocznicę 760 lat nadania praw miejskich i z tej 
okazji wszyscy przyjezdni goście będą mogli poznać bliżej kulturę i historię jednego z 
najstarszych miast górnego śląska oraz skorzystać z ciekawych atrakcji i propozycji 
organizowanych przez władze miasta w tym czasie. Dogodny dojazd oraz usytuowanie 
miasta połączone z dobrą logistyką regionu i drogami krajowymi to tylko jeden z autów 
tego miejsca. Monumentalne puchary, wykonane w całości z węgla dla każdej 
drużyny,przygotowane na tą specjalną okazję podkreślą regionalny klimat i pochodzenie 
wskazując na prestiż i wyjątkowość turnieju. Jako organizator dajemy obsadę sędziowską 
,zagwarantujemy świeże owoce, wodę oraz napoje izotoniczne dla każdego 
uczestnika turnieju, a także  poczęstunek cateringowy i przyjęcie z przedstawicielami 
władz regionu. Hala sportowa na której zostanie rozegrany turniej pucharowy został 
oddany do użytku w 2012 roku i spełnia wysokie standardy europejskie obiektów 
sportowych oraz bardzo dobre zaplecze techniczne dla przeprowadzenia turnieju 
uwzględniając przy tym bezpieczeństwo dla ponad 1900 osób.  Dodatkowo każdy z 
uczestników turnieju otrzyma bonus w postaci rabatu w wysokości 20-% kosztów 
poniesionych za nocleg w wybranych hotelach, tj.: Stara Piekarnia lub  Czarnych Judo 
Takie udogodnienie znacząco ograniczy koszty związane z uczestnictwem grających w 
finale. Bardzo dobrą medialność zapewnią przedstawiciele prasy, radia i telewizji oraz 
lokalny dostawca Internetu, realizując transmisję online na żywo.  
 
Towarzystwo Tenisa Stołowego Carbo – Koks Polonia Bytom już poczyniło odpowiednie 
kroki i poniosło koszty związane z organizacją i przygotowaniem turnieju.  Koszty 
rezerwacji wynajmu hali, cateringu, produkcji pucharów itp. dbając o każdy szczegół 
organizacyjny i zadowolenie grających zawodników zapewniając tym samym wysoki 
poziom rangi zawodów. 
 
Naszą ponowną prośbę motywujemy również problemem logistycznym zawodników z 
Czech w związku z rozgrywanym meczem z Bogorią  Grodzisk Mazowiecki dn. 25.02.2014r.  
i ponoszonych kosztów dojazdu, wskazując przy tym, nasze uczestnictwa w poprzednich 
edycjach zawodów Pucharu Polski i faktem, że turniej ten nigdy nie był organizowany w 
naszym mieście. 
 
 
Mamy nadzieję, że nasza ponowna prośba znajdzie zainteresowanie z Państwa strony czego 
końcowym efektem będzie  organizacja turnieju finałowego Pucharu Polski Tenisa 
Stołowego. 
 
UWAGA! Towarzystwo Tenisa Stołowego Carbo-Koks Polonia Bytom gwarantuje darmowy 
nocleg w hotelu dla 4 osób każdej drużyny uczestniczącej w turnieju pucharowym.  


