DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO
GORNJI DESINEC
Trg sv. Ivana 9, Gornji Desinec
10450 Jastrebarsko

Gornji Desinec, 5. lipnja 2017. godine

DOBROVOLJNIM VATROGASNIM DRUŠTVIMA
Predmet: "12. vatrogasni malonogometni turnir DVD-a Gornji Desinec"
- poziv –
Poštovani,
zadovoljstvo nam je izvijestiti Vas da i ove godine organiziramo vatrogasni malonogometni turnir u
Gornjem Desincu u sklopu manifestacije “Desinečko Ivanje“ i to 12. po redu.
"12. vatrogasni malonogometni turnir DVD-a Gornji Desinec" održati će se u nedjelju, 25. lipnja
2017. godine u Gornjem Desincu.
Na turniru mogu sudjelovati samo ekipe DVD-a, a za prve tri najbolje ekipe pripremili smo pehare i
bogate nagrade.
U sklopu manifestacije „Desinečko Ivanje“ ove godine organiziramo i 2. KUP DVD-a Gornji Desinec
vatrogasno natjecanje djece od 6 do 12 godina, a već tradicionalno i kulturno umjetnički program u
popodnevnim satima.
Nakon bogatog sportskog, vatrogasnog i kulturnog programa u večernjim satima tradicionalno će se
održati i vatrogasna zabava uz grupu PLIMA.
Utakmice se igraju 2 x 10 minuta, 5 + 1 igrač, dok ekipa može prijaviti maksimalno 10 igrača.
Kotizacija za ekipu iznosi 300,00 kn, a uplatiti je možete na račun DVD-a Gornji Desinec kod
Poštanske banke IBAN: HR0523900011100021879 ili gotovinom najkasnije dan prije turnira kada će
biti obavljen ždrijeb skupina i raspored utakmica.
Ždrijeb skupina i raspored odigravanja utakmica biti će u subotu, 24. lipnja u 20,00 sati u
prostorijama vatrogasnog doma u Gornjem Desincu.
Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje na turniru molimo Vas da prijavite svoju ekipu na priloženoj
prijavnici najkasnije do 21. lipnja 2017. godine, na e-mail adresu vedran.boricevic@gmail.com .
Za sve ostale informacije možete se obratiti zapovjedniku g. Vedranu Boričeviću na broj telefona
098/77 52 77.
Uz vatrogasni pozdrav!
Predsjednik
Josip Novosel
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