Francouzsko-česká obchodní
komora ve spolupráci s Regionální
hospodářskou komorou Brno, Alliance
française Brno a občanským sdružením
CZ PÉTANQUE Vás srdečně zvou na:
/ La Chambre de commerce francotchèque en collaboration avec la
Chambre de commerce régionale de
Brno, l’Alliance française de Brno et
l’association CZ PÉTANQUE vous
invitent au :

!
RMA !
A
D
ST Z IBRE
ÚČA TRÉE L
EN

TURNAJ V PÉTANQUE V BRNĚ
TOURNOI DE PÉTANQUE À BRNO
12. 05. 2016 À 16H
PARK LUŽÁNKY
LIDICKÁ 50, BRNO
PARC LUŽÁNKY
LIDICKÁ 50, BRNO

Závaznou přihlášku prosím
zašlete do pondělí 9. května 2016
k rukám Lucie Zralé.
Veuillez vous inscrire
avant le lundi 9 mai 2016,
auprès de Lucie Zralá.

Přijďte a vyhrajte!
Tým je tvořen třemi hráči Vaší společnosti, který případně doplníme hráčem z našich řad. Vítězné
týmy budou odměněny cenami od společností Andros, Fraikin, Jan Becher, Renault, Vinařství
Syfany a Zámek ve Žďáru nad Sázavou. Po celou dobu je pro Vás zajištěno občerstvení formou
bufetu. Turnaj se uskuteční za každého počasí. Pokud máte možnost, vezměte si prosím vlastní
sadu na pétanque. Turnaj je určen pouze amatérským hráčům.

Tel: +420 224 833 090
Fax: +420 224 833 093
e-mail: zrala@ccft-fcok.cz

Jouez et gagnez !
Vous constituerez une équipe de 3 joueurs (nous la compléterons au besoin). Les meilleures
équipes se verront remettre des prix offerts par les sociétés Andros, Fraikin, Jan Becher, Renault,
Vinařství Syfany et Château à Žďár nad Sázavou. Un buffet pique-nique sera servi tout au long
du tournoi. Le tournoi aura lieu quel que soit le temps. Merci de vous munir de vos boules de
pétanque, si possible. Le tournoi est destiné exclusivement aux joueurs amateurs.

Budu hrát s vlastní sadou na pétanque
/ Je vais jouer avec mes propres boules de pétanque :
Společnost / Société :
Jména hráčů / Noms des joueurs :

Jméno týmu / Nom de l’équipe :
Kontaktní osoba, telefon, email
/ Contact, téléphone, email :

ano / oui

ne / non

