
MŁODZIEŻOWA LIGA FUTBOLU

Młodzieżowa Liga Futbolu to rozgrywki piłkarskie dla dzieci z 

roczników 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 

organizowane przez Stowarzyszenie Brzask. Uczestnicząc w 

zmaganiach na sztucznej trawie drużyna otrzymuje kompletny 

produkt, który nie sprowadza się jedynie do gry w piłkę. To również 

aktywny profil mediów społecznościowych, bogata oprawa medialna, 

dedykowany serwis internetowy zawierający informacje, zdjęcia czy 

wyniki. Rozgrywki odbywają się na najlepszych obiektach piłkarskich w 

Warszawie jak np. przy ul. Remiszewskiej.

Gwarantujemy:

ź minimum 5 meczów 2x20 minut

ź miła i profesjonalna obsługa sędziowska oraz techniczna

ź obsługę i dostęp do pełnych informacji także poza dniami 

meczowymi

ź atrakcyjne nagrody (puchary, medale, nagrody rzeczowe)

ź napoje podczas rozgrywek

Obiekty MLF to:

ź boiska ze sztuczną trawą o wymiarach 60 x 30m

ź świetna lokalizacja i dogodny dojazd

ź standard i wielkość boisk w czołówce obiektów warszawskich

ź boiska posiadają renomowany certyfikat FIFA, gwarantujący 

wysoką jakość podłoża

Obiekty MLF

ź ul. Remiszewska

ź ul. Szanajcy 

ź ul. Tarnowiecka

ź ul. Łasaka

781-144-144 / 693-644-644

poczta@ligaszostek.pl WEJDŹ DO GRY! www.mlf.com.pl

Kontakt w sprawie zapisów do ligi pod numerami telefonu:
Dariusz Bajorek – 697 644 644

Dariusz Gołębiowski – 693 644 644

MŁODZIEŻOWA LIGA FUTBOLU



KARTA ZGŁOSZENIOWA

Ja niżej podpisany zgłaszam drużynę piłkarską 
do udziału w rozgrywkach MLF

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
(Nazwa Drużyny)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania trenera/osoby zgłaszającej)

………………………………………………………………………………………………
(Pesel trenera / Osoby zgłaszającej)                                         (Seria i Numer Dowodu Osobistego)

………………………………………………………………………………………………
    (Imię i nazwisko trenera)                     (Adres e-mail trenera)                       (Numer kontaktowy trenera)

781-144-144 / 693-644-644

poczta@ligaszostek.pl WEJDŹ DO GRY! www.mlf.com.pl
MŁODZIEŻOWA LIGA FUTBOLU

Kontakt w sprawie zapisów do ligi pod numerami telefonu:

Dariusz Bajorek – 697 644 644

Dariusz Gołębiowski – 693 644 644

Wypełnioną kartę prosimy wysłać mailem na adres zapisy@mlf.org.pl. 

Darowizny na ligę prosimy przysyłać na numer rachunku 

78 1090 1694 0000 0001 3254 8773
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