Công ty CP S.I.S Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------Số: 01/SISFC.KH.08/2015

-----------------Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2015

THƯ MỜI THAM DỰ
“GIẢI BÓNG ĐÁ MINI SIS VIỆT NAM & KHÁCH HÀNG 2015”
Kính gửi:

Quý khách hàng, đối tác của S.I.S Việt Nam

Nhằm nâng cao thể chất và tinh thần cho cán bộ CNV cũng như tăng cường giao lưu hợp tác giữa S.I.S
Việt Nam & các Quý khách hàng. Chúng tôi trân trọng kính mời đội bóng của Quý doanh nghiệp tham
gia “GIẢI BÓNG ĐÁ MINI S.I.S VIỆT NAM & KHÁCH HÀNG 2015”. Cụ thể:
1.
Thời gian dự kiến:
o Bốc thăm chia bảng:
16h15 Ngày thứ năm, 27/08/2015 tại trụ sở SIS Việt Nam.
o Khai mạc giải:
16h15 Ngày thứ sáu, 28/08/2015 kết thúc ngày 12/09/2015
o Thời gian thi đấu:
16h30 đến 18h00 các ngày thi đấu (ngày thi đấu được thống nhất
tại cuộc họp bốc thăm chia bảng)
2.
Địa điểm thi đấu:
o Sân cỏ nhân tạo Tây Thiên, 360 Bùi Xương Trạch, Hà Nội (Sân chính thức sẽ được chốt tại
cuộc họp trù bị)
3.
Kinh phí tổ chức:
o Dự kiến mỗi đội tham dự giải sẽ tạm đóng kinh phí tổ chức là 3.000.000 VNĐ. Số tiền này sẽ
nộp cho BTC cùng danh sách đăng ký các cầu thủ (có ảnh) cùng dấu xác nhận của doanh nghiệp
trước 16h, 26/08/2015
4.
Thể thức thi đấu:
o 08 đội, chia đều 02 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm mỗi bảng, chọn 02 đội Nhất và Nhì mỗi
bảng vào tứ kết loại trực tiếp (Nhất bảng A với Nhì bảng B, Nhất bảng B với Nhì bảng A). Hai
đội thắng vào đá Chung kết, 02 đội thua đồng giải 03.
o 07 cầu thủ thi đấu, sân cỏ Mini
o Thời gian thi đấu: 02 hiệp, mỗi hiệp 40 phút, 10 phút giải lao giữa trận.
o Thành phần BTC điều hành giải sẽ bao gồm đại diện từ các đơn vị tham gia
5.
Giải thưởng:
o Giải Nhất, Nhì, Ba:
Tiền thưởng + Cờ lưu niệm
o 01 giải vua phá lưới:
Tiền thưởng
Đây là một hoạt động văn hóa thể thao thiết thực và bổ ích trên tinh thần hữu nghị, hợp tác giữa các
đơn vị. Do vậy, đề nghị Quý công ty cử thành phần tham dự là nhân viên chính thức của mình với
phong cách chơi “FairPlay”.
Chúng tôi rất mong Quý doanh nghiệp đăng ký tham gia nhiệt tình để giải đấu thành công tốt đẹp. Liên
hệ đăng ký tham dự: Mr. Hoàng Thanh Bình (phụ trách SISFC) – 0945.237.877
Trân trọng kính mời!

T/M. BLĐ CLB SIS FC
(ký tên)
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP S.I.S Việt Nam

