III urodziny Football Lwówek Śląski za nami
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11 maja świętowaliśmy 3 urodziny Football Academy Lwówek Śląski! Z tej okazji na Wszystkich zawodników,
rodziców i przyjaciół Football Academy czekało wiele atrakcji.
Pierwszą z nich było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Mój piłkarski świat" pod Patronatem Pani Marioli
Szczęsnej Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski, w którym wzięli udział zawodnicy Football Academy oraz
uczniowie lwóweckich szkół i przedszkoli. Otrzymaliśmy wiele wspaniałych prac stworzonych przez dzieci w wieku
4-10 lat. Jak w każdym konkursie musiały być nagrody i tak oto Laureaci w 4 kategoriach wiekowych otrzymali piłki
Mistrzostw Europy 2016 "Beau Jeu" firmy Adidas, osoby wyróżnione czapeczki i kubki Football Academy, a wszyscy
uczestnicy pamiątkowe dyplomy. Nagrody wręczone były przez Panią Mariolę Szczęsną Burmistrz Gminy i Miasta
Lwówek Śląski, która zaszczyciła nas swoją obecnością podczas III urodzin Football Academy Lwówek Śląski.
Upominki ufundowane zostały przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski oraz przez firmę WS Garden Pana Wojciecha
Sudoła sponsora konkursu plastycznego.

Podczas urodzinowego przyjęcia nie mogło zabraknąć footballowego tortu, który jak co roku na to wydarzenie
przygotowała mama naszego zawodnika Bartka Podobińskiego Pani Wioleta Podobińska. Tort zrobił ogromne
wrażenie na wszystkich i smakował znakomicie. Ciekawostą jest to, że tort ważył 25 kg, a żeby go przygotować Pani
Wioleta zużyła 200 kurzych jaj !
Następnym elementem naszego przyjęcia były piłkarskie tory przeszkód przygotowane przez trenerów Football
Academy w któych udział wzięli licznie zgromadzeni rodzice oraz nasi zawodnicy. Tory okazały się dużym wyzwaniem
dla rodziców, ale najważniejsza tego dnia była dobra zabawa i wspólne spędzenie urodzin na sportowo.
Po piłkarskich torach przeszkód rozegrany został mecz: Dzieci & Rodzice. Drużyna składająca się z rodziców naszych
młodych piłkarzy zaprezentowała się z bardzo dobrej strony, ale to dzieci w wielu sytacjach udowadniały kto na co
dzień trenuje grę w piłkę nożną.
Sponsorem imprezy urodzinowej był Bank Citi Handlowy, który przeprowadził w czasie urodzin akcję "Złóż wniosek
o kartę i wygraj rower".
Zadanie polegało na założeniu darmowej karty kredytowej. Karta bezwarunkowo i na zawsze jest zwolniona z opłat.
Nie ważne czy klient będzie ją używał, czy też nigdy jej nie wyjmie z portfela, na pewno za tą kartę nic nie zapłaci.
Limit zależy od zdolności kredytowej. Do 56 dni bez odsetek. Jeśli po tym terminie kwota nie będzie zwrócona, włączy
się oprocentowanie0,83 % w skali miesiąca.

W zabawie tej wzięło udział kilkanaście osób wśród których został rozlosowany rower górski. Szczęście uśmiechnęło
się do Pani Małgorzaty Szawłowskiej i to ona wyjechała z boiska wygranym rowerem.
Chcemy gorąco podziękować wszystkim rodzicom, zawodnikom, przyjaciołom Football Academy za pomoc w
organizacji urodzin. Serdecznie dziękujemy za mile spędzony wspólnie czas i za wyśmienitą zabawę na orliku.
Patronat medialny: http://lwowecki.info

Za zdjęcia dziękujemy Panu Krzysztofowi Wietrzyńskiemu.
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